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Prifeituru municipal de Tuquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.850 9  de 04 de outubro de 1999. 

"Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2000 e dá outras providên-
cias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Ficam estabelecidas, para elaboração do Orçamento da 
Administração Pública Municipal direta e indireta, relativo ao exercício de 2000, as 
Diretrizes de que tratam esta Lei, as prioridades e metas constantes do Anexo 1. 

Art. 2° - A partir das prioridades e objetivos constantes do Anexo 
1 desta, serão elaboradas propostas orçamentárias para 2000, de acordo com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

§ 1° - Os investimentos em fase de execução terão preferência 
sobre os novos projetos. 

§ 2° - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa 
da anulação de dotações destinadas à investimentos em andamento. 

§ 3° - O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de 
encargos, terão prioridades sobre as ações de expansão. 

§ 4° - Para elaboração da proposta orçamentária para 2000, deve-
se, ainda, obedecer o disposto na Lei n° 1.498/94. 

Art. 3° - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária, 
deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei. 

Art. 40 - As receitas e despesas do orçamento da Administração 
direta, serão classificadas e demonstradas segundo a Legislação vigente. 

Art. 50 - Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos 
das alterações na Legislação Tributária, especificamente sobre: 

1 - consolidação da Legislação vigente, que regula cada tributo de 
competência do Município; 

II - adequação da Legislação Tributária Municipal, as eventuais 
modificações da Legislatura Federal; 

IV - revisão das isenções e incentivos fiscais; 
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V - revisão dos índices já existentes, que são indexadores de 
tributos, tarifas e criação de novos índices. 

Art. 6° - O Município aplicará, anualmente, no mínimo 30% 
(trinta por cento), da receita resultante de impostos, conforme determina a Constitui-
ção Federal e Lei Orgânica Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1° - O Município destinará, no mínimo 3% (três por cento) dos 
recursos previstos no "caput" deste Artigo, no atendimento à pessoas portadoras de 
deficiência fisica, sensorial ou mental. 

§ 2° - O Município destinará até 3% (três por cento) dos recursos 
previstos no "caput" deste Artigo, para o Projeto "Nenhum Adulto Analfabeto". 

Art. 7° - As alterações na Legislação Tributária vigente, serão 
propostas, mediante Projeto de Lei, a ser encaminhado à Câmara Municipal até 04 
(quatro) meses antes do encerramento do exercício e deverão ser apreciadas antes da 
aprovação da proposta orçamentária. 

Art. 8° - Nos Projetos de Lei Orçamentária, constarão as seguintes 
autorizações: 

1 - para abertura de Créditos Suplementares; 
II - para realização de operações de crédito com destinação 

específica e vinculada ao Projeto, nos termos da Legislação vigente; 
III - para realização em qualquer mês do exercício, de operações 

de crédito por antecipação da receita, oferecendo as garantias usuais necessárias nos 
termos da Legislação vigente. 

Art. 9° -. Os "auxílios ou subvenções" à Entidades reconhecidas 
como de Utilidade Pública, sem fms lucrativos, serão concedidos através de Planos de 
Auxílios e Subvenções, de acordo com Lei Municipal e Art. 116, da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 10 - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a: 
1 - prover os cargos e flinções vagos nos termos da Legislação 

vigente; 
II - conceder aumento de remuneração ou outras vantagens 

mediante autorização legislação específica. 
Art. 11 - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, 

admissão de pessoal à qualquer título, concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração; só poderão serem feitas, se houver dotação orçamentária para 
atender as projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 
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Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos sociais, não poderão 
ultrapassar os limites de 60% (sessenta por cento) previsto na Lei Complementar n° 
82, de 27-03-95. 

Art. 13 - São considerados objetivos da Administração Municipal, 
o desenvolvimento de Programas visando: 

1 - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através 
de Programas Informativos, Educativos e Culturais; 

TI - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que 
conceme a saúde, alimentação e segurança no trabalho; 

ifi - capacitar os serviços para um melhor desempenho de funções 
específicas; 

IV - racionalização dos recursos materiais e humanos, visando os 
custos e o aumento da produtividade e eficiência no atendimento dos serviços 
municipais; 

Art. 14 - O Município aplicará até 5% (cinco por cento) dos 
recursos orçamentários para cada um dos seguintes projetos: 

1 - projeto habitacional e melhoria de casas para a população de 
baixa renda; 

II - projeto de criação do Fundo de Amparo à Micro e Pequena 
Empresa. 

Art. 15 - O Poder Executivo poderá firmar Convênio com outras 
esferas de Governo tanto Federal, como Estadual, visando o desenvolvimento de 
Programas Prioritários nas áreas de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 
sem ônus para o Município ou em contrapartida, constituindo-se em projetos 
específicos somente após o efetivo recebimento de recursos. 

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO.YREFEITO MU 	AL DE TAQUARI, 
04 de outubro de 1999. 

Namir Luiz J tsch 
Prefeito Mutiiicipal 

Registre-se e Pub1ii1-.se 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI 

01.01 -Meta: 	Manutenção dos serviços das atividades legislativas 
Objetivo: 	Manter o pleno e regular funcionamento da Câmara Municipal de Taquari, 

para o bom desempenho das funções legislativas, de controle e fiscalização 
do Poder Executivo e de administração de seus serviços. Oferecer aos 
servidores, plano de assistência médica, hospitalar e odontológica. 

0 1. 02 - Meta: 	Recuperação e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Taquari 
Objetivo: 	Recuperar e ampliar o prédio da Câmara Municipal de Taquari, melhorando 

assim as condições de atendimento à população e aos vereadores. 

0 1. 03 - Meta: 	Manutenção e melhoria das instalações, mobiliário e material permanente 
Objetivo: 	Manter e ampliar, melhorando assim, as condições das instalações, do 

mobiliário e material permanente da Câmara Municipal, contribuindo para o 
bom funcionamento da Casa. 
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ANEXO 1 

02.00 - GABINETE DO PREFEITO 

02.01 - Meta: 	Manutenção dos Serviços de Gabinete e Assessoramento 
Objetivo: 	Oferecer aos recursos humanos que estão lotados no Setor de gabinete, 

cursos de especialização na área de atendimento ao público, política 
administrativa, redação, digitação e outros que venham a beneficiar não só 
ao servidor, mas também a comunidade em geral. 

02.02 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria Geral do Gabinete e os Setores de Assessoramento 

de equipamentos de trabalho, para que possam desenvolver junto à 
Comunidade um serviço mais rápido e eficiente. Em especial a aquisição de 
computadores e impressoras. 

02.03 - Meta: 	Conservação e manutenção de prédios da municipalidade 
Objetivo: 	Manter em perfeitas condições de uso as dependências dos prédios 

utilizados pela municipalidade, reformando e pintando quando necessário. 
Nunca colocar em risco o servidor que ali desenvolve suas funções. 
Buscar condições para continuar as obras do Centro Administrativo. 

02.04 - Meta: 	Aquisição ou locação, e conservação de veículos da Administração 
Municipal 

Objetivo: 	Adquirir ou locar veículo em perfeitas condições de tráfego, bem como, 
conservar os que já serviam ao Gabinete do Prefeito. 

02.05 - Meta: 	Informar a Imprensa local das ações do Prefeito 
Objetivo: 	Manter a Imprensa local sempre informada das ações que ocorrem no 

Município, bem como remeter à ela, os Decretos e Leis que venham a ser 
promulgados pelo Executivo e Legislativo Municipal. 

02.06 - Meta: 	Dotar de condições materiais e de recursos financeiros e humanos o 
Departamento de Assistência Social 

Objetivo: 	Manter recursos humanos, como (Assistente Social e outros), bem como 
recursos para atendimento da população desprovida ou atingida por 
calamidades (incêndios, enchentes, vendavais, fome, etc). 
Manter com recursos financeiros e humanos o atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de risco, encaminhados pelo Ministério Público, 
Conselho Tutelar ou Entidades. 
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02.07 - Meta: 	Manter convênios com a União, Estado, organizações, entidades, asilos, 
fundações e outros 

Objetivo: 	Assistir, manter ou auxiliar o atendimento de crianças, adolescentes e 
idosos abandonados ou em situação de pobreza. 
Manter com recursos financeiros e humanos, o atendimento de crianças 
em creches do Município ou de entidades conveniadas. 

02.08 - Meta: 	Aquisição de área para enfrentamento de problemas habitacionais de 
moradores em área de risco 

Objetivo: 	Solucionar carências de habitação de famílias moradores em área de 
risco atingidas por situação de calamidade, ou em estado de miserabilidade e 
abandono. 
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02.01.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 

02.01.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços do Departamento Jurídico 
Objetivo: 	Desenvolver ações, visando a adequação de recursos humanos, materiais, 

financeiros e técnicos, em vista dos objetivos da Administração 
Municipal. 

02.01.02 - Meta: 	Atendimento ao PROCON 
Objetivo: 	Dar assistência administrativa e jurídica aos consumidores correspon- 

dentes a contratos de compra e venda relacionados com o comércio. 
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ANEXO II 

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

03.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços de pessoal e assessoramento 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas visando adequação dos recursos humanos, 

técnicos, financeiros e institucionais para melhorar as 	atividades 
desenvolvidas pelos Secretários. 

03.02 - Meta: 	Programa de Organização Funciona' e Treinamento de Pessoal 
Objetivo: 	Este Programa visa dotar a Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos de condições plenas de funcionamento e de pessoal treinado 
para melhor atender nossos servidores e a população em geral. 

03.03 - Meta: 	Implementar Sistema de Informática, Centro de Processamento de 
Dados (CPD), ligando as Secretarias ao Gabinete do Prefeito 

Objetivo: 	Dotar a Prefeitura Municipal de Taquari de Centro de Processamento de 
Dados (CPD), e fazer com que entremos definitivamente na era da 
informática, obtendo com isto, a rapidez das informações solicitadas por 
nossos servidores e a população em geral. 

03.04 - Meta: 	Dotar a Secretaria da Administração e Recursos Humanos de relógio- 
ponto informatizado 

Objetivo: 	Controle com maior precisão sobre a carga horária à ser cumprida pelos ser- 
dores. 
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04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICIJLTI]IRA 

04.01 - Meta: 	Manutenção da integração com a EMATIER e organizações que compõem 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 

Objetivo: 	Desenvolver ações visando adequar os recursos humanos aos materiais, 
financeiros e técnicos, adequando as necessidades do Município com as 
tecnologias disponíveis. 

04.02 - Meta: 	Orientação, assistência técnica e financeira, captação de recursos e 
projetos para com as culturas anuais (arroz irrigado, feijão, mandioca, 
melancia, milho, soja e sorgo) 

Objetivo: 	Incremento da análise do solo, correção do solo com calcário, adubação 
orgânica e química, plantio de sementes híbridas, vanetais, fiscalizadas e/ou 
selecionadas. Projetos para captação de recursos e comercialização dos 
produtos. Promover e ministrar cursos: Projeto Capacitação Rural, em 
Convênio com o SEBRAE, FARSUL/SENAR-RS, nestas culturas, visando a 
melhoria e o aumento da produção. Intermediar projeto troca-troca, ou 
convênio, junto ao IRGA. 

04.03 - Meta: 	Incentivo à fumicultura 
Objetivo: 	Apoio aos fumicultores na construção de novas estufas que desejarem 

participar do Projeto Fumo, auxiliando na terraplenagem do local para a 
construção destas. 

04.04 - Meta: Incentivo à citricultura 
Objetivo: Implantação de novos pomares com orientação 	técnica, 	visando 	a 

aplicação de novas tecnologias. 
Recuperação dos pomares existentes. 
Organização dos pequenos citricultores 	a 	fim 	de 	obterem melhores 
condições na comercialização da sua produção. 
Firmar convênio com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 
via CANECC, para reacender a campanha do controle do cancro cítrico em 
nosso Município, visando a sua erradicação. 
Criar condições de trabalho visando o controle do minador dos cftrus e 
o controle da pinta preta. 

04.05 - Meta: Incentivo à apicultura 
Objetivo: Promover cursos profissionalizantes aos apicultores. 

Promover a produção e comercialização do mel. 
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Promover o cadastramento de todos os apicultores, incentivando, inclusive a 
criação de cooperativa. 

04.06 - Meta: 	Incentivo à horticultura 
Objetivo: 	Promover a organização dos produtores, da produção 	e da 

comercialização dos hortigranjeiros. 
Incentivar a implantação de hortas comunitárias, escolares e domésticas 
em conjunto com a SMEC. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário, para financiamento de estufas e equipamentos de irrigação, 
no Programa Troca-Troca Municipal. 
Reorganizar a Feira do Produtor Rural junto à comunidade taquariense. 

04.07 - Meta: 	Incentivo à silvicultura 
Objetivo: 	Orientação e assistência técnica aos plantadores de florestas de acácia negra 

e eucalipto, visando a obtenção de florestas homogêneas e altamente 
produtivas. 
Organizar e promover o II Encontro Estadual de Reflorestamente em 
Pequenas e Médias Propriedades Rurais. 
Organizar os plantadores de acácia e eucalipto em forma de Associação, 
visando a União dos Silvicultores, a fim de defender os seus interesses. 

04.08 - Meta: 	Incentivo à piscicultura 
Objetivo: 	Orientar e assistir aos produtores que aderirem a esta atividade, desde a 

construção de açudes e condução do criatório e comercialização da 
produção. 
Promover e realizar a III Feira do Peixe Vivo junto à comunidade 
taquariense. 

04.09 - Meta: 	Incentivo à mecanização agrícola 
Objetivo: 	Organizar o Setor de Máquinas Agrícolas do Município, visando a 

prestação de serviços junto aos pequenos e médios produtores rurais. 
Orientação aos produtores na construção de açudes, com projetos técnicos 
de viabilidade econômica. 
Drenagem e esgoto nas pequenas propriedades rurais com projetos 
técnicos de viabilidade econômica. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário para o incentivo aos projetos de desenvolvimento do 
Município, no financiamento de máquinas para plantio direto de tração 
animal aos pequenos agricultores no Programa Troca-Troca Municipal, com 
até 50 (cinqüenta) hectares. 
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04.10 - Meta: 	Instituir a análise de solos 
Objetivo: 	Incentivar a aquisição do calcário, bem como a sua aplicação na 

recuperação do solo e o uso correto dos insumos, visando o aumento da 
produção e da produtividade. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário para o incentivo aos projetos de 	desenvolvimento do 
Município, no financiamento de máquinas para plantio direto de tração 
animal aos pequenos agricultores no Programa Troca-Troca Municipal. 
Subsidiar dentro do possível aos micro e pequenos produtores rurais, a 
análise de solos e o frete do calcário, sem custo para o produtor. 

04.11 - Meta: 	Nota Fiscal do Produtor 
Objetivo: 	Tomar obrigatória a apresentação deste documento aos produtores que 

solicitarem qualquer tipo de serviços ao Município. 
Criar meios de incentivo aos produtores rurais para que emitam Nota 
Fiscal de Produtor, em toda e qualquer transação que for realizada na 
propriedade, premiando aos produtores que emitirem este documento. 
Ex.: A cada R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em Notas Fiscais de 
Produtor, vale 01 saco de adubo na troca desta Nota, até o limite de 30 
sacos por produtor/ano. 

04.12 - Meta: 	Feira do Produtor 
Objetivo: 	Reativar e tomar atuante, permanente a Feira do Produtor junto à 

comunidade taquariense. 
Localizá-la em lugar definitivo e bem acessível aos consumidores, bem 
como definir os melhores dias da semana para a realização da mesma. 
Ampliar a atuação da Feira, levando-a até os bairros de nossa cidade em par-
ceria com as Associações de Bairro. 

04.13 - Meta: 	Pecuária de corte 
Objetivo: 	Orientação e assistência técnica, visando a melhoria na alimentação 

dos ruminantes, mediante a introdução da recuperação dos solos via 
calagem, serviço de limpeza dos campos, através das roçadas. 
Implantação de pastagens cultivadas de invemo (aveia e a.zevém), com 
adubação no plantio, e de verão (milheto, etc ... ), com adubação no plantio. 

04.14 - Meta: 	Pecuária de leite 
Objetivo: 	Organizar os produtores de leite do Município, a fim de melhorarem o 

desempenho da propriedade. 
Introduzir matrizes leiteiras de boa qualidade, visando o aumento da 
produção de leite. 
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Introduzir junto aos produtores de leite do Município, mini-pasteurizadoras 
e embaladoras de leite, para comercialização do produto integral junto a 
comunidade taquariense e com isto teremos maior valor agregado. 

04.15 - Meta: 	Telefonia rural 
Objetivo: 	Organizar as comunidades rurais em Associações, para juntas, pleitearem 

a Telefonia Celular Rural. 

04.16 - Meta: 	Abastecimento de água 
Objetivo: 	Organizar as comunidades rurais em Associações para juntas, pleitearem 

um melhor abastecimento de água e perfuração de poços artesianos nas 
localidades onde não seja possível a instalação de rede de água da Corsan. 
Orientar os produtores quanto a importância das águas de fontes, 
introduzindo o Sistema de Fonte Drenada com proteção das vertentes e sua 
canalização e condução até as residências, com análise da viabilidade de 
utilização, sem custo para o produtor. 

04.17- Meta: 	PRONAF 
Objetivo: 	Organizar e orientar os produtores, a fim de se enquadrarem nas normas 

deste Programa, e encaminhá-los aos financiamentos agrícolas, tanto de 
custeio como de investimento, elaborando os respectivos planos ou projetos 
de financiamentos. 

04.18 - Meta: 	Organização rural 
Objetivo: 	Organizar novas Associações de Produtores 	e 	Moradores 	das 

Comunidades Rurais, bem como reativar as Associações já existentes. 
Promover reuniões com debates sobre as necessidades do meio rural. 
Promover e ministrar Cursos Profissionalizantes de Capacitação de mão-de-
obra rural, tanto masculina como feminina e dos jovens. 

04.19-Meta: 	Incra 
Objetivo: 	Atualização dos cadastros dos produtores rurais em falta com o 

cadastramento. 
Fazer as correções das pendências cadastrais junto ao Orgão competente. 
Emissão de novos cadastros junto ao Incra. 
Distribuição e entrega dos Certificados de Cadastro do Imóvel Rural aos 
proprietários. 
Cadastramento dos Imóveis Rurais em atraso nos exercícios anteriores. 
Cadastramento dos Imóveis Rurais exercício de 1999, a partir de 
setembro, que também deverá ser feito através de visitas aos produtores. 
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04.20 - Meta: 	Adquirir veículo para uso da Sécretaria 
Objetivo: 	Adquirir veículo para uso exclusivo da Secretaria da Agricultura, pois só 

assim poderão deslocar-se sempre que necessário. 

04.21 - Meta: 	Adquirir retroescavadeira 
Objetivo: 	Adquirir retroescavadeiras para um melhor atendimento ao nosso produtor 

rural. 

04.22 - Meta: 	Incentivo a inseminação artificial 
Objetivo: 	Incentivar a inseminaçãõ artificial em bovinos e suínos para melhorar a 

qualidade zootécnica do nosso rebanho. 

04.23 - Meta: 	Sistematização dos solos para a cultura do arroz irrigado 
Objetivo: 	Incentivo a todos os orizicultores do município que queiram sistematizar 

os solos a fim de introduzir o plantio do arroz pré-germinado ou 
convencional, através de serviços de retro-escavadeira na abertura de 
condutos, valos e drenos para a irrigação/drenagem tomando a atividade 
alfamente produtiva, com a introdução do arroz pré-germinado, teremos 
condições de duplicar a produtividade atual, que é de 4.000 Kg/ha para 
8.000 Kg!ha. Promover reuniões com grupos interessados no plantio de 
arroz, sem discriminação do tipo ou forma de plantio. 

04.24 - Meta: 	Pró-Luz II 
Objetivo: 	Continuação do trabalho de divulgação e execução deste Projeto, que visa 

atender 110 ligações. 
Promover reuniões com os grupos interessadõs na eletrificação das suas 
propriedades onde será discutido as condições de financiamento e como 
proceder para obtê-lo. 

04.25 - Meta: 	Pró-Rural 2000 
Objetivo: 	Cadastrar os produtores rurais para a 2' Fase do Programa, visando o seu 

enquadramento, que também deverá ser feito através de visitas aos 
produtores. 
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ANEXO 1V 

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

05.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços da Secretaria e treinamento de pessoal 
Objetivo: 	Executar a política econômica e financeira do Município. 

Desenvolver ações visando a captação, aplicação, orientação e controle dos 
recursos públicos. 
Controlar e executar o orçamento, programas financeiros, realizar o 
processamento contábil da receita e da despesa, aplicar as Leis Fiscais e 
todas as atividades relativas à lançamentos de tributos e arrecadação 
municipal. 
Realizar a fiscalização de contribuintes, recebimentos, 	guarda 	e 
movimentação de bens e valores. 

05.02 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria com equipamentos adequados e modernos ao bom 

funcionamento e dispor de materiais para agilizar e melhor atender aos 
contribuintes. 

05.03 - Meta: 	Autorização da dívida fundada 
Objetivo: 	Tem como objetivo o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com 

o disposto nos Artigos 100, da Constituição Federal e 33 das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

05.04 - Meta: 	Aquisição e manutenção de veículos que estão à serviço desta Secretaria 
Objetivo: 	Compra e manutenção dos veículos à serviço da Fazenda, vindo a suprir 

nossa necessidade vital, agilizando assim as ações desenvolvidas pela 
Secretaria, ou seja, Departamento de Cadastro, Fiscalização, etc. 
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ANEXO V 

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

06.01 - Meta: 	Elaboração do Regimento das Escolas Municipais 
Objetivo: 	Elaborar o Regimento das Escolas Municipais de acordo com a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n° 9.394, de 20-12-
96 e com a realidade local. 

06.02 - Meta: 	Manutenção dos serviços de pessoal e assessoramento 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas, visando adequação dos recursos humanos, 

técnicos, financeiros e institucionais para melhorar as atividades 
desenvolvidas pela Secretaria. 

06.03 - Meta: 	Recuperação, ampliação e conservação dos prédios escolares 
Objetivo: 	Recuperar os prédios da rede de ensino municipal que não oferecem as 

condições ideais para a prática pedagógica, ampliar o número de salas de 
aula de 06 (seis) prédios escolares para atender a clientela do ensino 
fundamental. Dotar de instalações sanitárias as unidades da rede municipal e 
criar espaço fisico para cozinhas e refeitórios. 

06.04 - Meta: 	Aquisição de mobiliário e equipamentos 
Objetivo: 	Adquirir 800 conjuntos de classes escolares, 30 armários, 20 birôs, 08 bal- 

cões com pia, 20 cadeiras estofadas, 12 máquinas de datilografar, 10 
mimeográfos, 02 máquinas de xerox, 02 retroprojetores, 04 televisores, 
04 vídeo cassetes, 10 arquivos de aço, 30 estantes para bibliotecas, 20 
mesas para computador, equipamentos para laboratório (microscópios, 
tubos de ensaio, balança e outros). 

06.05 - Meta: 	Criação de novas séries na Rede Municipal 
Objetivo: 	Criar novas séries na Rede Municipal para atender a demanda existente 

06.06 - Meta: 	Programa de implantação do Projeto Ler e Curso de Suplência de 1° Grau 
Objetivo: 	Implantar o Projeto Ler nas Escolas Municipais é uma necessidade da 

maior importância, tendo em vista, erradicação do analfabetismo, 
fortalecendo a política pública e educação de jovens e adultos. 

06.07 - Meta: 	Adequação ao Regimento da Matricula por Dependência 
Objetivo: 	Adequar ao Regimento das Escolas Municipais permitindo matrícula por 

disciplina e dependência. 
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06.08 - Meta: 	Abertura de Concurso Público para professores 
Objetivo: 	Promover Concurso Público para professores e funcionários de escolas nas 

áreas em que se fizerem necessárias para um maior aprimoramento 
dos quadros da Secretaria. 

06.09 - Meta: 	Reformulação do Plano de Carreira do Magistério Municipal, criação 
do quadro de funcionários por escolas e reestruturação dos projetos de 
supervisão. 

Objetivo: 	Reformular o Plano de Carreira do Magistério Municipal, através de estudo 
conjunto entre Executivo, Legislativo e comunidade escolar, realizando 
alterações que se fizerem necessárias para um bom desenvolvimento 
administrativo e pedagógico, adequando-o a nova Lei de Diretrizes e Bases. 
Encaminhar Projeto de Lei, criando quadro de funcionários por escolas, 
tais como: serviços gerais, secretários de escola, bibliotecários e outros. 
Reestruturar os projetos pedagógicos de supervisão, tais como: criação de 
unidades executoras, descentralização do serviço de supervisão, oficinas 
pedagógicas e outros. 

06.10 - Meta: 	Informatização da Rede Escolar Municipal 
Objetivo: 	Informatizar a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, bem como a 

Rede Escolar Municipal, através de microcomputadores, impressoras e 
demais equipamentos necessários, colocando à disposição monitores para 
ministração de cursos de treinamento aos educandos. 

06.11 - Meta: 	Promoção de Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento 
Objetivo: 	Promover cursos de atualização e aperfeiçoamento aos professores 

municipais que atuam na rede municipal em diferentes áreas de ensino. 

06.12 - Meta: 	Programa de hortas escolares e suplementação da merenda 
Objetivo: 	Desenvolver com a comunidade escolar, programa de implantação de 

hortas escolares, suplementando a merenda com nutrientes de alta qualidade, 
e ao mesmo tempo ensinando ao alunado esse serviço essencial para uma 
boa alimentação. 

06.13 - Meta: 	Reequipamento da Banda Municipal 
Objetivo: 	Reequipar a Banda Municipal através da aquisição de novos instrumentos 

musicais, uniformes e demais acessórios, para que as suas apresentações 
em nossa cidade ou em outros municípios, tenham o desempenho esperado 

- 	/ 
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06.14 - Meta: 	Construção e conservação de quadras de esportes, praças de recreação e lazer 
nas escolas 

Objetivo: 	Oferecer a comunidade escolar a oportunidade de desenvolver a parte fisica 
e social da construção de quadras esportivas e praças de recreação e lazer, 
com a finalidade de unir alunos, pais e professores. 

06.15 - Meta: 	Fornecimento e repasse do vale-transporte ao Ensino Fundamental 
Objetivo: 	Firmar convênio com a Secretaria da Educação para repasse de recursos 

para atender a demanda do vale-transporte as redes municipais de 1° Grau. 

06.16 - Meta: 	Criação do Centro Municipal de Atendimento 
Objetivo: 	Criar Centro Municipal de Atendimento ao educando para atender aos 

alunos quç necessitem de acompanhamento especial de profissionais como: 
Psicopepedagogo, Psicólogo, Sociólogo, Fonoaudiólogo e outros de acordo 
com a necessidade. 

06.17 - Meta: 	Reestruturação do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e Instrucional 
Objetivo: 	Reestruturar o Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e Instrucional, 

descentralizando o atendimento, e dando uma visão organizacional, fazendo 
com que este atue junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura na 
Prefeitura Municipal, oportunizando alunos e professores de usufruirem 
dos materiais didáticos-pedagógicos existentes no NADPJ. 

06.18 - Meta: 	Apoio as Entidades Conveniadas (APAE, Lar São José, Conselho Tutelar, 
Escolas Particulares, Creches e outras Entidades que firmaremos Convênios 
futuros) 

Objetivo: 	Firmar convênios com as entidades existentes no Município, a fim de 
provê-las de recursos humanos, técnicos e financeiros. 

06.19 - Meta: 	Construção de Escolas de Educação Infantil 
Objetivo: 	Construir Escolas de Educação Infantil nos Bairros é muito importante, 

pois teremos condições de dar assistência aos filhos dos trabalhadores, 
principalmente os de baixa renda. Está previsto para 2000 a implantação 
de creches nos Bairros Coqueiros e Rincão São José. 

06.20 - Meta: 	Aquisição de veículos para suprir as necessidades da Secretaria 
Objetivo: 	Dotar a Secretaria de 08 veículos, sendo: 02 carros (melhorando assim o des- 

locamento do pessoal de apoio), 03 kombis e 03 ônibus (para prestar servi-
ços adequados ao alunado e os professores da rede municipal e estadual, 
especialmente no Bairro Coqueiros. 
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06.21 - Meta: 	Aquisição de material didático-pedagógico e de limpeza 
Objetivo: 	Adquirir material didático-pedagógico, material esportivo e de limpeza, para 

que possamos dotar nossas escolas de condições para implantar o 
Programa de Educação de Alto Nível. 

06.22 - Meta: 	Reestruturação das Olimpíadas Municipais e dos Jogos Estudantis 
Taquarienses 

Objetivo: 	Reestruturar as Olimpíadas Municipais, descentralizando as etapas e 
reestruturando os jogos estudantis taquarienses, criando categorias por grau 
de ensino. 

06.23 - Meta: 	Aquisição de Unidade Móvel para assistência à saúde do educando 
Objetivo: 	Adquirir Unidade Móvel (ônibus), devidamente equipado para prestar assis- 

tência à saúde do educando. 

06.24 - Meta: 	Dotar de livros de Literatura Infanto-Juvenil e Didático-Pedagógico 
Objetivo: 	Desenvolver e despertar no educando o gosto pela literatura através de 

aquisição de livros de literatura para as escolas e didático-pedagógicos. 

06.25 - Meta: 	Aquisição de material lúdico-pedagógico para as Escolas de Educação 
Infantil 

Objetivo: 	Desenvolver no educando, através de jogos lúdico-pedagógicos, as habilida- 
des psicomotoras, cognitivas e as inter-relações. 

06.26 - Meta: 	Aquisição de Pavilhão Cívico, mastros e suportes para as Escolas 
Objetivo: 	Construir bases para a colocação de bandeiras, desenvolver no educando 

o gosto pelas atividades cívicas. 

06.27 - Meta: 	Subsídios para Cursos, Seminários, Encontros e Palestras 
Objetivo: 	Subsidiar recursos para o aperfeiçoamento da equipe da Secretaria de 

Educação, extensivo aos professores da Rede Municipal. 

06.28 - Meta: 	Procurar através de estratégias ou instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas de Município, na área de ciência a fim de que trabalhem, 
priorizando o aluno no processo educativo, respeitando seu ritmo próprio e 
proporcionando-lhe condições de crescimento. 

06.29 - Meta: 	Procurar, através de estratégias ou, instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas do Município, na área da Ciência, através do Núcleo de Apoio 
Didático-Pedagógico Instrucional -NADPI 

Objetivo: 	Procurar, através de estratégias ou instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas do Município, na área de Ciências a fim de que trabalhem, 
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06.01.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 

06.0 1.01 - Meta: 	Apoio sistemático à Banda Municipal 
Objetivo: 	Apoiar sistematicamente a Banda Municipal, possibilitando a boa 

representação de nosso Município, tanto nos eventos locais ou em outras 
comunidades, custeando o material à organização e ao funcionamento, bem 
como o uniforme e as despesas de transporte, quando necessários. Através da 
Banda Municipal desenvolver nos jovens o gosto pela música, dando assim 
oportunidade e realização pessoal e profissional. 

06.0 1.02 - Meta: 	Incrementação dos Projetos Culturais no Município 
Objetivo: 	Oportunizar através do Conselho Municipal de Educação e Cultura, opções 

de atividades extra-classes, que ocupem as crianças e adolescentes em 
atividades esportivas, formadoras da personalidade, desenvolvendo aptidões 
vocacionais, preparando o jovem para a sociedade e para a vida. 

06.01.03 - Meta: 	Apoio as iniciativas culturais da comunidade 
Objetivo: 	Apoiar e participar das iniciativas culturais da comunidade, tanto cultural 

como material, quando estiver dentro dos padrões estabelecidos. 

06.01.04 - Meta: 	Elaboração de calendário de eventos culturais, programando assim as 
atividades desta área 

Objetivo: 	Elaboração do calendário anual de eventos culturais do Município através 
das datas festivas oficiais e das sugeridas pelas entidades culturais, sociais e 
beneficentes, para que se possa desenvolver um trabalho de alto nível. 

06.01.05 - Meta: 	Ampliação e incrementação das oficinas de: pintura, música, instrumental, 
canto coral, técnica vocal, artes marciais, danças folclóricas, oficinas 
alternativas 

Objetivo: 	Oferecer em convênio com a Secretaria de Cultura do Estado e outras 
oficinas alternativas, mantendo com o nosso pessoal próprio as diversas 
atividades culturais. 

06.0 1.06 - Meta: 	Participação na imprensa falada, escrita e televisiva da Região 
Objetivo: 	Participar na imprensa falada, escrita e televisiva, através de entrevistas, 

palestras e comentários culturais, bem como, documentários e eventos. 

06.0 1.07 - Meta: 	Participação nas reuniões mensais, regionais e estaduais do CODIC-AMVAT 
Objetivo: 	Participar mensalmente das reuniões estaduais do Conselho dos Dirigentes 

de Cultura - CODIC, transformando seus resultados em ações no Município 
e reuniões da AIVÍVAT. 
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novo olhar com que deve ser visto o Ensino Religioso, a partir da LDB (Lei 
n° 9.394/96). 

06.37 - Meta: 	Aquisição de colchões, carrinhos, cadeirões, mesas, cadeiras para as Escolas 
de Educação Infantil 

Objetivo: 	Adquirir móveis, brinquedos, colchões e demais objetos, para as Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEI), levando em conta o agrupamento 
de crianças, de acordo com sua faixa etária, necessidades e interesses. 
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06.01.08 - Meta: 	Manter intercâmbio cultural, regional e estadual, participando de seminários, 
palestras, fóruns e cursos 

Objetivo: 	Participar de intercâmbio cultural, através de seminários, palestras, fóruns e 
cursos que beneficiem nossa ação cultural do município e região. 

06.0 1.09 - Meta: 	Aquisição e organização de acervo da Biblioteca Municipal 
Objetivo: 	Adquirir, promover e desenvolver campanhas junto à comunidade e 

entidades do gênero para aumentar e enriquecer o acervo da Biblioteca 
Municipal. 

06.01.10 - Meta: 	Conservação e ampliação do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana 
Objetivo: 	Conservar e ampliar o acervo do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana, 

dotando os mesmos de todas as condições necessárias a um bom 
desempenho das atividades culturais e de informações. 

06.01.11 - Meta: 	Promoção de cultura e lazer para a 38  Idade 
Objetivo: 	Promover encontros e palestras para a comunidade da 38  Idade, promovendo 

também eventos culturais e de lazer, fazendo com que cada vez mais 
reintegremos estas pessoas queridas à sociedade. 

06.01.12 - Meta: 	Promoção e realização de Seminário Municipal de Cultura 
Objetivo: 	Promover e realizar Seminário Municipal de Cultura para integrar a 

comunidade e descobrir novos talentos, assim integrando-os aos meios 
culturais de nosso município e região. 

06.01.13 - Meta: 	Promoção de feiras culturais, exposições e valores da terra 
Objetivo: 	Promover feiras culturais e exposições. Descobrir e incentivar os valores da 

terra, desenvolvendo assim um trabalho de integração com a comunidade. 

06.01.14 - Meta: 	Adaptação de utilização de espaço fisico no prédio do Seminário Seráfico 
São Francisco para dotar o Município de local apropriado para realização de 
peças teatrais, festivais e convenções 

Objetivo: 	Tendo em vista o espaço fisico adequado e a necessidade urgente, que temos 
de dotar nosso Município de local para realizarmos convenções, festivais e 
espetáculos culturais e outros tipos de apresentações, é de vital importância 
para o desenvolvimento cultural e de lazer de Taquari. 

06.01.15 - Meta: 	Definição e adequação de local apropriado para realização de eventos, como: 
carnaval, desfiles e outras atividades culturais, de lazer e entretenimento 

Objetivo: Se faz necessário que se defina e adecue local apropriado para a realização 
destes eventos, pois são, de sua importância para a estruturação e 
desenvolvimento dos meios culturais de Taquari 2_7 , 
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06.01.16 - Meta: 	Apoio e incentivo a recuperação do Theatro São João 
Objetivo: 	Apoiar e incentivar a recuperação do Theatro São João, é hoje, para Taquari, 

o resgate da cultura de nossa terra, pois aquela casa, é palco de nossas 
tradições. 

06.01.17 - Meta: 	Estruturação e realização do Natal Açoriano em Terra Gaúcha 
Objetivo: 	Esta promoção resgatou a tradição de nossas origens, e tomou-se evento 

indispensável no aprimoramento de nossa cultura, hoje já alcançando além 
das fronteiras do Município, tomando-se um evento estadual. 

06.01.18 - Meta: 	Reestruturação do prédio da antiga Prefeitura Municipal 
Objetivo: 	Reestruturar o prédio da antiga Prefeitura, é resgatar a história do município, 

é dotar aquele espaço fisico de condições de funcionamento, podendo ser 
utilizado futuramente para abrigar a Biblioteca Municipal, a Sala Açoriana, 
entre outros. 

06.01.19 - Meta: 	Adquirir equipamentos audio-visuais 
Objetivo: 	A ação cultural abrange infinitas questões como a música, a dança, a arte, 

etc... A necessidade premente é de adquirir 01 aparelho de som com toca-
disco e CD, caixas de som potentes o suficiente para eventos de pequeno 
porte. Retroprojetores para ilustração em palestras dadas pelo Departamento 
de Cultura e Projetor para Slides, etc... 

06.0 1.20 - Meta: 	Equipar as escolas municipais com simbolos oficiais de Taquari 
Objetivo: 	Dotar as escolas de bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e de Taquari, 

despertando assim nos alunos o espírito cívico e ratificar a importância dos 
simbolos oficiais de nossa Pátria. 

06.01.21 - Meta: 	Material informativo do município 
Objetivo: 	E indispensável termos sempre material informativo sobre Taquan, 

mostrando seus pontos turísticos, empresas, aspectos históricos da nossa 
colonização. 

06.01.22 - Meta: 	Reconstituir o calçamento da Rua Jacob Arnt 
Objetivo: 	Conservar e reconstituir o calçamento desta rua, significa resgatar e manter 

viva a história da colonização açoriana em Taquari e também do início da 
expansão comercial e populacional vivida durante algumas décadas. Este 
patrimônio cultural é muito necessário ao resgate de nossas origens, precisa 
ser conservado. 
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06.01.23 - Meta: 	Construir passarela na Lagoa Armênia 
Objetivo: 	Valorizar e explorar a beleza natural da Lagoa Armênia, que é importante 

ponto turístico e cultural em nosso município. Com  a construção de uma 
passarela, poderemos ter um contato mais estreito com a natureza, que ali se 
criou tão bela. 

06.0 1.24 - Meta: 	Comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil 
Objetivo: 	Organizar para o dia 22 de abril de 2000, uma grande festa para a população 

taquariense, interagindo em todos os segmentos da sociedade num 
congraçamento de vozes, dança, música, arte e show. Procurar resgatar o 
amor ao País e as coisas que nos pertencem, comemorando com muita 
alegria, saúde e paz os 5 séculos de grandes histórias. 

06.0 1.25 - Meta: 	Promover Intercâmbio com o Governo de Portugal 
Objetivo: 	Através da Prefeitura Municipal, promover intercâmbio cultural entre o 

Município e os Açores, por meio de Cursos sobre Açorianiedade nas Ilhas, 
encontros com o Governo Português para realização de Convênios, projetos, 
etc... 

06.0 1.26 - Meta: 	Aquisição de equipamentos de informática 
Objetivo: 	Dotar o Departamento de Cultura, a Casa Costa e Silva e o CMEC de 

computadores com impressoras para melhor organização e funcionamento 
das atividades, visto que pela falta destes não podemos confeccionar 
projetos, relatório, oficios, cartazes, organizar arquivos e patrimônio. 

06.0 1.27 - Meta: 	Criação de cargos para a cultura 
Objetivo: 	Para um melhor andamento das atividades da Secretaria de Educação e 

principalmente do Setor Cultural, necessita-se de um auxiliar direto à 
Coordenação de Cultura, que realizará o que o secretário vem detendo-se, 
como: serviços burocráticos, de organização de arquivos, digitação de 
correspondências, etc. Além desse cargo, o Patrimônio Histórico de Taquari 
precisa de uma pessoa que fique responsável pela conservação e ampliação 
do seu espaço, bem como, para fazer projetos dentro dessa área. 

06.0 1.28 - Meta: 	Incentivo às festas populares e tradicionalistas 
Objetivos: 	Incentivar as festas e folguedos populares que evidenciam a cultura açoriana 

e tradicionalista, visto que temos em nosso município uma grande riqueza 
cultural que se mostra e se resgata através desses eventos. Em especial o 
Natal Açoriano em Terra Gaúcha, cujo evento destaca-se em nível estadual e 
já é uma demonstração da arte, da música e da religiosidade dos nossos 
colonizadores. 
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ANEXO VI 

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
URBANOS 

07.01 - Méta: 	Manutenção e conservação dos serviços de Secretaria 
Objetivo: 	Ações desenvo'vidas visando a adequação dos recursos humanos, materiais, 

financeiros e t&cnicos com vistas aos objetivos da Administração Municipal. 

07.02 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços da Sub-Prefeitura do 1° Distrito 
Amoras 

Objetivo: 	Manter e conservar todos os serviços da Sub-Prefeitura do 1° Distrito de 
Amoras, com todas as suas atividades para bem servir aquela próspera 
comunidade. 
Destinar recursos para a instalação da Sub-Prefeitura do Distrito de Amoras. 

07.03 - Meta: 	Aquisição de máquinas e veículos 
Objetivo: 	Dar condições de trabalho à Secretaria de Obras, a fim de que esta consiga 

cumprir com suas metas, garantindo a qualidade dos serviços prestados, 
tanto na zona urbana quanto na zona rural. 

07.04 - Meta: 	Desapropriação de imóveis e áreas de terras para a execução do Plano 
Diretor, dentro das prioridades administrativas 

Objetivo: 	Proporcionar condições de efetuar as metas propostas, necessárias ao 
desenvolvimento do município, objetivando equacionar problemas existentes 
e futuros. 

0705 - Meta: 	Pavimentação asfáltica do anel viário 
Objetivo: 	Na Rua Orfelino Martins e Avenida Farrapos até a Júlio de Castíllios. 

Desviar trânsito pesado do centro da cidade, que vem ocasionando um sério 
desgaste da pavimentação das principais ruas, além de, diminuir os riscos 
relativos à segurança da nopuiacão e promover desenvolvimento local, 
Extensão da Av. Lautert Filho até a Rua Orfelino iviartins 

 ----- 	- -- 	---- 	- --. -------. 	 . 	_______________ ivea. 	s1aita1Iiemo ua esuaua (!Ue  uga a eivaue ao iuiiçao ao jose eu paicena 
orn o Estado 

Obi.etivo: 	O asfaitamento da estrada do Rincão São José é uma necessidade para o 
desenvolvimento daquela região, valorização e conforto para os moradores, 
dando condições de melhor acesso aos neis que visitam em grande número o 
Sarnuáno ae Nossa Sennora aa Rssunçao. 
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07.07 - Meta: 	Calçamento e Asfaltamento 
Objetivo: 	Objetiva atingir as ruas que não foram beneficiadas, proporcionando com 

isso, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como facilitar o 
desenvolvimento geral do Município. 
Conservar e melhorar o calçamento e asfaltamento já existente, bem como a 
conclusão ou asfaltamento de algumas ruas, especialmente: Palermon 
Saraiva, Adroaldo Mesquita da Costa, Castelo Branco, José Martins Bizarro, 
Carlos L. Voges, Eugênio Precht, Assis Brasil, Mário Saraiva, Américo J. 
Quadros, Cônego Tostes, Cléber Mércio Pereira, Viela 310, Horácio Xisto 
Junqueira, Léo Wienandts, Roberto C. Conceição, Arthur Schenck, Emilio 
Labres, José Porfirio da Costa, Waldomiro Mércio Pereira, Av. 20 de 
Setembro, Pedro K. Renner, João Goulart, Manuel Luiz Capelão, Clementina 
Lautert Capelão, Manoel Otávio Rosa, Ceci Leite Costa, José Farias Filho, 
Hugo T. Kern, Miguel Tostes, Mário Rodrigues de Freitas, Vicente Labres, 
Baden Powell e Viela 191, Riachuelo, Fábio Haussen Pereira, Israel Bizarro, 
Otto Henztse, Sadi de Almeida Castro, Alberto Lengler, Sérgio Dutra Bastos, 
Lucinda Capelão, Edu Renner, Diogo Vilanova, Amaro R. Pereira, Manoel 
L. Martins, Euclides da Cunha, João Oliveira, Viela 181, Viela 182, Viela 
183, Viela 184, Rodolfo R. Barcelos, Rubens Felipe de Souza, Antenor de 
Souza Rosa, Pedro Conceição, Viela 395 e Borges de Medeiros e Antônio 
Maria da Silva. 

07.08 - Meta: 	Construção e reforma de pontes, pontilhes e bueiros 
Objetivo: 	Visa melhorar a qualidade das vias públicas e conseqüentemente facilitar o 

fluxo de veículos, tanto na zona urbana, quanto na rural, especialmente a 
ponte sobre o Arroio Santa Cruz, Arroio do Potreiro e Arroio Capivara. A 
construção de bueiros objetiva melhorar o escoamento das águas das chuvas 
e evitar alagamentos, e os desgastes das vias públicas já beneficiadas. Erguer 
a ponte do Arroio Tinguité, na localidade de Caramujo. 

07.09 - Meta: 	Construção, ampliação e remodelação da rede de iluminação pública 
Objetivo: 	Iluminar ruas, rodovias e praças. Dotar residências de energia, aumentando a 

segurança da população e melhorando a qualidade de vida. 

07.10 - Meta: 	Melhoria do Camping Municipal 
Objetivo: 	Proporcionar as pessoas que fazem uso desta área, mais lazer, maior 

segurança, melhor apresentação estética e infra-estrutura adequada ao 
atendimento de qualidade. 

07.11 - Meta: 	Melhoria das calçadas 
Objetivo: 	Promover mais segurança aos pedestres que circulam em nosso município, 

evitando que aconteçam danos a sua saúde, devido a possíveis quedas, 
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efetuado pelo mau estado de conservação das calçadas. Realizar a 
conservação e melhorias nas calçadas da Av. Getúlio Vargas. 

07.12 - Meta: 	Buscar a atenção do Estado para a importância da pavimentação asfáltica 
entre a Rodovia Maurício Cardoso e a Estrada da Produção (BR 386) 

Objetivo: Proporcionar uma maior integração entre os municípios do Vale do Taquari, 
além de promover o escoamento mais rápido e seguro da produção industrial 
e agrícola. 

07.13 - Meta: 	Paisagismo e urbanização 
Objetivo: 	Construção, manutenção, melhorias e arborização de praças, jardins e 

logradouros públicos, objetivando ampliar as áreas de lazer já existentes no 
Município, além de criar novos espaços que atendam a essa finalidade. 
Urbanizar a lateral da Av. Getúlio Vargas. 

07.14 - Meta: 	Eletrificação rural 
Objetivo: 	Promover a extensão de rede elétrica às áreas rurais, buscando melhorar as 

condições de vida de nossa população. 

07.15 - Meta: 	Aquisição de veículo e equipamentos para o Corpo de Bombeiros 
Objetivo: 	Adquirir veículo e equipamento para montar serviço de proteção à incêndios, 

toma-se necessidade vital, pois é grande desejo da população taquariense. 

07.16 - Meta: 	Construir e equipar prédio da Sub-Prefeitura do 10  Distrito de Amoras 
Objetivo: 	Dotar a Sub-Prefeitura do 1° Distrito de Amoras de prédio com instalações 

necessárias, para o bom desempenho das atividades inerentes aos trabalhos 
realizados nas melhorias daquela localidade. 

07.17- Meta: 	Construção de obras públicas às famílias carentes de baixa renda 
Objetivo: 	Construir casas populares, visando atender famílias de baixa renda, 

auxiliando também com material na reforma das obras das casas já 
existentes. 

07.18— Meta: 	Construção de rede de esgoto 
Objetivo: 	Promover o saneamento básico dos bairros e centro da cidade 

07.19 - Meta: 	Locar e adquirir veículos de serviço de coleta de lixo doméstico 
Objetivo: 	Locar e adquirir veiculos, serviços, equipamentos e materiais para que se 

instale no município, Usina de Reciclagem de .Lixo, eliminando assim, os 
problemas existentes na limpeza da cidade, contribuindo para a preservação 
do meio ambiente. 
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07.20 - Meta: 	Reestruturação e recuperação do Porto de Taquari 
Objetivo: 	Reestruturar e recuperar o Porto de Taquari, é reinvestir nos recursos 

hídricos, que nos proporciona o rico Rio Taquari, reativando assim o 
transporte hidroviáno, ocasionando no barateamento dos transportes e 
ativação de intercâmbio turístico com as diversas regiões. 

07.21 - Meta: 	Ampliação ou conclusão de Associações de Bairro 
Objetivo: 	Auxiliar as Associações de Bairros regularmente organizadas, nas obras de 

ampliação ou conclusão de suas instalações, especialmente no Bairro 
Caieira. 

07.22 - Meta: 	Desapropnação de área de terras para instalação da Associação de 
Moradores do Bairro Coqueiros e Associação Atlética Avenida 

Objetivo: 	Visa dar condições á Associação de Moradores do Bairro Coqueiros, bem 
como a Associação Atlética daquele Bairro, para a construçãods sedes. 
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ANEXO VII 

08.00 - SECRETARIA MTJNICIIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

08.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços de saúde e meio ambiente 
Objetivo: 	Manter esses serviços de vital importância para a população e 

principalmente suprir as carências que temos, determinando uma visão bem 
mais apurada do problema, pois a prevenção de doenças é meta prioritária, 
tanto na assistência médica, como social e no que diz respeito a prevenção 
de ambiente. 

08.02 - Meta: 	Aquisição de aparelho de ecografia 
Objetivo: 	Dotar a Unidade de Saúde local, deste aparelho, para detectar com mais 

facilidade e gratuitamente as enfermidades de nossa população carente, pois, 
na iniciativa privada, os custos destes exames são muito elevados. 

08,03 - Meta: 	Convênio com Instituições Hospitalares e Comunitárias 
Objetivo: 	Manter, aumentar e melhorar a assistência médica e sanitária à população 

em Convênio com Instituições Hospitalares e Comunitárias. Este objetivo é 
de vital importância, e cada vez mais necessário, porque a população carente 
aumenta constantemente, e é nossa obrigação prevenir a saúde dos 
municípes. 

08.04 - Meta: 	Assistência à criança, à gestante e ao idoso 
Objetivo: 	Promover a assistência à criança desnutrida, ao idoso e à gestante de alto 

risco, através de ação direta, observando as nonnas do SISVAN. 

08.05 - Meta: 	Prevenção do Câncer 
Objetivo: 	Prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de colo uterino, através de 

medidas de controle (coleta e exame de material ginecológico) em parceria 
com laboratórios locais e com o Estado. 

08.06— Meta: 	Prevenção de doenças odontológicas 
Objetivo: 	Prevenir e reduzir doenças odontológicas, através de programas de educação 

e higiene bucal, nas creches e escolas e dando atendimento básico aos casos 
de necessidade. 

08.07 —Meta: 	Vigilância sanitária 
Objetivo: 	Evitar a contaminação da população por alimentos, fiscalizar 

estabelecimentos comerciais do ramo, que não cumpriram com as normas de 
higiene, através da vigilância sanitária que realizará vistorias periódicas. 
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08.08 - Meta: 	Programa de Prevenção 
Objetivo: 	Buscar junto a comunidade, casos de doenças de notificação compulsória e 

implementar programa de prevenção e cuidados para evitar a disseminação 
de doenças através da vigilância epidemiológica ativa e participativa junto 
aos médicos. 

08.09 - Meta: 	Recursos materiais e humanos 
Objetivo: 	Equipar e manter adequadamente com recursos materiais e humanos, os 

postos de saúde junto às comunidade, prestando atendimento médico e 
serviço de enfermagem à população. 

08.10—Meta: 	Atendimento à deficientes mentais e dependentes químicos 
Objetivo: 	Criar espaço para atendimento diário e permanente às pessoas portadoras de 

doenças mentais e dependentes químicos, proporcionando atividades de 
ocupação e integração à sociedade. 

08.11 - Meta: 	Intensificação da vacinação infantil 
Objetivo: 	Intensificar a vacinação infantil, conforme calendário da SSMA, a fim de 

atingir um maior índice de crianças imunizadas, evitando com isso doenças 
cm condiçôes de prevenção. 

08.12—Meta: 	Aquisição de ômbus com Unidade Volante e Gabinete Odontológico e 
Qinecológico 

Objetivo: 	Atender a comunidade rural do município. 

08.13—Meta: 	Aquisição de ambulância 
Objetivo: 	Para atender e suprir as necessidades emergenciais da saúde. 

08.14 - Meta: 	Ampliação e melhorias dos cemitérios municipais 
Objetivo: 	Aquisição de área adjacente ao Cemitério Municipal para ampliação e 

construção de gavetas junto ao mesmo. 

08.15— Meta: 	Instalação de Rede de Esgoto Cloacal e Estação de Tratamento de Resíduos 
no Município 

Objetivo: 	Promoção do saneamento básico do município, visando a despoluição do Rio 
Taquan e arroios adjacentes. 

08.16 - Meta: 	Reestruturação do aterro sanitário incluindo a compra de terrenos 
Objetivo: 	Reestruturar o aterro sanitário no lixão do município, atendendo uma 

necessidade permanente, assim sendo, colaborando para a segurança do meio 
ambiente. 
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08.17 - Meta: 	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 
Objetivo: 	Dotar o Departamento de Meio Ambiente com uma atividade específica para 

atender toda a manutenção e expandir comunitariamente suas funções. 
Celebrar e manter Convêmos com a União, Estado, FEPAM, FAMIJRS, 
Universidades, visando atender a legislação vigente e colocar serviços à 
disposição da comunidade. 
Manter Convênio com a AMVAT e TiNIVATES para assistência e 
confecção de laudos técnicos para autorizar atividades industriais, 
comerciais, prestação de serviços e loteamentos. 

08.18— Meta: 	Construção, ampliação e melhorias de Postos de Saúde 
Objetivo: 	Visa construir postos de saúde no Município, especialmente na localidade de 

Bom Jardim e Fazenda Pereira, bem como realizar a ampliação e melhorias 
dos já existentes. 
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ANEXO Vifi 

09.00 - SECRETARIA MUNICiPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL 
E TURISMO 

09.01 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços da Secretaria 
Objetivo: 	Desenvolver ações visando a adequação dos recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos, visando atendimento qualificado à população 
taquariense. 

09.02 - Meta: 	Informatização da Secretaria 
Objetivo: 	Com a aquisição de computadores a Secretaria terá condições de formar o 

seu banco de dados possibilitando informações rápidas sobre situações nas 
áreas econômicas, social e turística. 

09.03 - Meta: 	Qualificação de mão-de-obra 
Objetivo: 	Firmar convêmos com o SENAI, SENAC e Governo do Estado, para 

possibilitar a obtenção de cursos profissionalizantes que venham a qualificar 
a mão-de-obra taquariense, especialmente nos ramos de atividades mais 
desenvolvidos no Município e região. 

09.04 - Meta: 	Programa de Fomento à Produção Industrial através de concessões, estímulos 
e patrocínios em exposições e feiras 

Objetivo: 	Fomentar, aperfeiçoar e modernizar a produção industrial taquariense, 
concedendo incentivos e patrocinando a participação de nossas indústrias em 
exposições e feiras dentro e fora do Município. 

09.05 - Meta: 	Locação e aquisição de prédios industriais e áreas de terras 
Objetivo: 	Atrair novas indústrias para o Município que se comprometam com a 

geração mínima de 10 (dez) empregos diretos de acordo com a Lei. Os 
prédios e outros incentivos servirão para trazer novos investimentos na área 
industrial, diversificando o nosso parque industrial e gerando novos postos 
de trabalho para nossa gente. 

9.6 - Meta: 	Programa de Incentivo ao Turismo de Taquari 
Objetivo: 	Planejar e divulgar as atrações turísticas de nosso Município nas áreas 

naturais, arquitetônicas, culturais, religiosas e de eventos em geral. Taquari 
possui um grande potencial turístico que precisa ser conhecido no Estado e 
País e melhor aproveitado economicamente por nossa comunidade. 
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ANEXO IX 

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

10.01 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria com móveis e equipamentos de trabalho, tornando suas 

atividades eficazes, nas ações relacionadas à formulação, aprovação, 
execução e avaliação dos resultados dos projetos. 
Adquirir computador e impressora. 

10.02 Meta: 	Elaboração e execução do Plano Diretor do Perímetro Urbano da cidade 
Objetivo: 	Elaborar e executar o Plano Diretor do Município, é necessidade urgente, 

pois hoje, as verbas estaduais, federais e internacionais vinculam a sua 
aprovação ao ordenamento do mesmo. 

10.03 - Meta: 	Elaboração e execução do Censo Econômico Municipal 
Objetivo: 	Executar o Censo Municipal é dotar os órgãos públicos de todas as 

informações possíveis e necessárias para um bom desempenho 
administrativo. 

10.04 - Meta: 	Criação do Centro de Qualificação Profissional 
Objetivo: 	Dotar o Município de Centro de Qualificação Profissional, é fazer com que 

nossa Comunidade, tome-se qualificada para entrar no concorrente mercado 
de trabalho, dando preferência à área técnica: encanadores industriais, 
soldadores, mecânico-montador, eletricistas de força e controle, .desenhista-
mecânico, etc.. 

10.05 - Meta: 	Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal 

Objetivo: 	Desenvolver ações que visam a conscientização e materialização de uni 
desenvolvimento sustentável para o nosso meio ambiente. 

10.06 - Meta: 	Convênio com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul 
Objetivo: 	Eventos culturais em geral. 

10.07 - Meta: 	Cadastramento de terrenos e regularização de loteamentos 
Objetivo: 	Atualizar cadastro, com levantamento e assistência técnica, visando a 

regularização de lotearnentos, e proporcionando o título de propriedade para 
centenas de famílias, que mantem somente a posse de imóveis. 
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ANEXO X 

11.00 - ENCARGOS GERAIS 1)0 MUNICÍPIO 

11.01 - Meta: 	Assistência Social Geral 
Objetivo: 	Dar apoio a entidades conveniadas. 

11.02 - Meta: 	Contribuições previdenciárias, encargos com inativos e pensionistas 
Objetivo: 	Dar cobertura as despesas com encargos sociais de servidores municipais, 

com inativos e pensionistas. 

11.03 - Meta: 	Sentenças judiciais 
Objetivo: 	Dar cobertura as despesas com precatórios trabalhistas. 

11.04 - Meta: 	Contribuição ao PASEP 
Objetivo: 	Atender as despesas com a formação de patrimônio do servidor público. 
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Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Altera o artigo 30  da Lei n° 1.747, 
de 28/0411998, e dá outras provi-
dências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Es-
tado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica alterado padrão de vencimento da categoria 
funcional TESOUREIRO, constante do quadro de cargos de provimento efe-
tivo, descrito no artigo 3 0  da Lei n° 1.747, de 28/04/1998, conforme a se-
guir discriminado: 
Denominação da Catecioria 
Funcional 	 N° de cargos 	Padrão 
Tesoureiro 	 03 	 10 

Art. 20  - As despesas decorrentes da presente Lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Alt. 30  - Permanecem inalteradas as demais disposições 
constantes da Lei n° 1.747/98. 

Alt. 40  - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEiTO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 
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11 Prefeituru munic nU de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exposição de Motivos n° 038/99 Taquari, 05 de agosto de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

Trata o presente projeto de lei de alteração no texto da Lei no 1.747, de 28 
de abril de 1998, através do qual se busca corrigir distorções relativas aos 
vencimentos do cargo de Tesoureiro na Administração Municipal. 
O servidor ocupante deste cargo exerce suas funções na tesouraria, reali-
zando pagamentos e recebimento de valores, os quais, não raras vezes, 
são de volumosas importâncias. Além disso, auxiliam na parte contábil. 
Os valores atualmente pagos, no nosso entender, provocam uma despro-
porção no binômio responsabilidade por valores que lhes são confiados com 
o vencimento recebido pela mesma. 

Certos de que o presente projeto de lei merecerá de Vossas Excelências a 
atenção habitual, solicitamos que o mesmo seja apreciado em Recime de 
Urgência. 

Atenciosamente. 
'-e 

Namir Luiz JRtscI 
Prefeito Municipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. Paulo Mulinari 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
Nesta cidade. 
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Preelturu municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 03 7/99 
	

Taquari, 27 de julho de 1999. 

Senhor Presidente: 

Dando continuidade às realizações que nossa 
Administração Municipal efetuou até agora, encaminhamos a apreciação dessa 
Egrégia Casa Legislativa, o anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício do ano 2000. 

O presente trata das prioridades desta Administração 
para com a população em geral. 

Porém, lembramos, que para a realização de tais 
prioridades, agiremos sempre de acordo com as Leis vigentes e também com a 
disponibilidade de recursos fmanceiros. 

Na certeza da habitual acolhida, atenciosamente 
subscrevemo-nos. 

s .  

Namir Luiz Jan ch 
Prefeito Municipal 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo David Mulinari 
DD. Presidente Câmara Municipal 
N/Cidade 
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PrEfituru municipul dB uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: 

01.00 - CÂI'wiAlt& MUNICIPAL DE TAQUARI 

01.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços das atividades legislativas 
Objetivo: 	Manter o pleno e regular funcionamento da Câmara Municipal de Taquan, 

para o bom desempenho das funções legislativas, de controle e fiscalização 
do Poder Executivo e de administração de seus serviços. 

0 1. 02 - Meta: 	Recuperação e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Taquari 
Objetivo: 	Recuperar e ampliar o prédio da Câmara Municipal de Taquari, melhorando 

assim as condições de atendimento à população e aos vereadores. 

01.03 - Meta: 	Manutenção e melhoria das instalações, mobiliário e material permanente 
Objetivo: 	Manter e ampliar, melhorando assim, as condições das instalações, do 

mobiliário e material permanente da Câmara Municipal, contribuindo para o 
bom funcionamento da Casa. 
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. 	Prefeitura municipal de aquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

ANEXO 1 

02.00 - GABINETE DO PREFEiTO 

02.01 - Meta: 	Manutenção dos Serviços de Gabinete e Assessoramento 
Objetivo: 	Oferecer aos recursos humanos que estão lotados no Setor de gabinete, cursos 

de especialização na área de atendimento ao público, política 
administrativa, redação, digitação e outros que venham a beneficiar não só 
ao servidor, mas também a comunidade em geral. 

02.02 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria Geral do Gabinete e os Setores de Assessoramento de 

equipamentos de trabalho, para que possam desenvolver junto à 
Comunidade um serviço mais rápido e eficiente. Em especial a aquisição de 
computadores e impressoras. 

02.03 - Meta: 	Conservação e manutenção de prédios da municipalidade 
Objetivo: 	Manter em perfeitas condições de uso as dependências dos prédios condições 

utilizados pela municipalidade, reformando e pintando quando necessário. 
Nunca colocar em risco o servidor que ali desenvolve suas funções. 
Buscar para continuar as obras do Centro Administrativo. 

L 	02.04 - Meta: 	J Aquisição ou locação, e conservação de veículos da Administração 
• 	Municipal 

Objetivo: 	Adquirir ou locar veículo em perfeitas condições de tráfego, bem como, 
conservar os que já serviam ao Gabinete do Prefeito. 

02.05 - Meta: 	Informar a Imprensa local das ações do Prefeito 
Objetivo: 	Manter a Imprensa local sempre informada das ações que ocorrem no 

Município, bem como remeter à ela, os Decretos e Leis que venham a ser 
promulgados pelo Executivo e Legislativo Municipal. 

02.06 - Meta: 	Dotar de condições materiais e de recursos financeiros e humanos o 
Departamento de Assistência Social 

Objetivo: 	Manter recursos humanos, como (Assistente Sociál 'e outros), bem como 
recursos para atendimento da população desprovida ou atingida por 
calamidades (incêndios, enchentes, vendavais, fome, etc.). 
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Prefeituru muniipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Manter com recursos financeiros e humanos o atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de risco, encaminhados pelo Ministério Público, 
Conselho Tutelar ou Entidades. 

02.07 - Meta: 	Manter convênios com a União, Estado, organizações, entidades, asilos, 
fundações e outros 

Objetivo: 	Assistir, manter ou auxiliar o atendimento de crianças, adolescentes e idosos 
abandonados ou em situação de pobreza. 
Manter com recursos financeiros e humanos, o atendimento de crianças 
em creches do Município ou de entidades conveniadas. 

02.08 - Meta: 	Aquisição de área para enfrentamento de problemas habitacionais de 
moradores em área de risco 

Objetivo: 	Solucionar carências de habitação de famílias moradores em área de risco 
atingidas por situação de calamidade, ou em estado de miserabilidade e 
abandono. 
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Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

02.01.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 

02.01.0 1 - Meta: 	Manutenção dos serviços do Departamento Jurídico 
Objetivo: 	Desenvolver ações, visando a adequação de recursos humanos, materiais, 

financeiros e técnicos, em vista dos objetivos da Administração Municipal. 

02.01.02 - Meta: 	Atendimento ao PROCON 
Objetivo: 	D& assistência administrativa e jurídica aos consumidores correspon- 

dentes a contratos de compra e venda relacionados com o comércio. 
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Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

ANEXO II 

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMIXISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

03.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços de pessoal e assessoramento 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas visando adequação dos recursos humanos, técnicos, 

financeiros e institucionais para melhorar as atividades desenvolvidas pelos 
Secretários. 

03.02 - Meta: 	Programa de Organização Funcional e Treinamento de Pessoal 
Objetivo: 	Este Programa visa dotar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos 

de condições plenas de funcionamento e de pessoal treinado para 
melhor atender nossos servidores e a população em geral. 

03.03 - Meta: 	Implementar Sistema de Informática, Centro de Processamento de 
U4os (CPD), ligando as Secretarias ao Gabinete do Prefeito 

Objetivo: 	Ltar a Prefeitura Municipal de Taquari de Centro de Processamento de 
Dados (CPD), e fazer com que entremos definitivamente na era da 
infoi:nlática, obtendo com isto, a rapidez das informações solicitadas por 
nossos servidores e a população em geral. 

- 	03.04 - Meta: 	Dotar a Secretaria da Administração e Recursos Humanos de relógio-ponto 
inform4izado 

Objetivo: 	Controle com maior precisão sobre a carga horária à ser cumprida pelos ser- 
L 	 dores. 
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PrEfeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

ANEXO ifi 

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

04.01 - Meta: 	Manutenção da integração com a EMATER e organizações que compõem 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 

Objetivo: 	Desenvolver ações visando adequar os recursos humanos aos materiais, 
financeiros e técnicos, adequando as necessidades do Município com as 
tecnologias disponíveis. 

04.02 - Meta: Orientação, assistência técnica e financeira, captação de recursos e projetos 
para com as culturas anuais (arroz irrigado, 	feijão, 	mandioca, 	melancia, 
milho, soja e sorgo) 

Objetivo: Incremento da análise do solo, correção do solo com calcário, adubação 
orgânica e química, plantio de sementes híbridas, varietais, fiscalizadas e/ou 
selecionadas. Projetos para captação de recursos e comercialização dos 
produtos. Promover e ministrar cursos: Projeto Capacitação Rural, em 
Convênio com o SEBRAE, FARSUL/SENAR-RS, nestas culturas, visando a > melhoria e o aumento da produção. 

04.03 - Meta: Incentivo à fumicultura 
Objetivo: Apoio aos fumicultores na construção de novas estufas que desejarem 

participar do Projeto Fumo, auxiliando na terraplenagem do local para 	a 
construção destas. 

04.04 - Meta: 	Incentivo à citricultura 
Objetivo: 	Implantação de novos pomares com orientação técnica, visando a 

aplicação de novas tecnologias. 
Recuperação dos pomares existentes. 
Organização dos pequenos citricultores a fim de obterem melhores 
condições na comercialização da sua produção. 
Firmar convênio com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária via 
CANECC, para reacender a campanha do controle do cancro cítrico em nosso 
Município, visando a sua erradicação. 
Criar condições de trabalho visando o controle do minador dos cítrus e o 
controle da pinta preta. 

04.05 - Meta: 	Incentivo à apicultura 
Objetivo: 	Promover cursos profissionalizantes aos apicultores. 

Promover a produção e comercialização do mel. 
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Prefeiturn municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Promover o cadastramento de todos os apicultores. 

04.06 - Meta: 	Incentivo à horticultura 
Objetivo: 	Promover a organização dos produtores, da produção e da comercialização 

dos hortigranjeiros. 
Incentivar a implantação de hortas comunitárias, escolares e domésticas 
em conjunto com a SMEC. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário, para financiamento de estufas e equipamentos de irrigação, no 
Programa Troca-Troca Municipal. 
Reorganizar a Feira do Produtor Rural junto à comunidade taquariense. 

04.07 - Meta: 	Incentivo à silvicultura 
Objetivo: 	Orientação e assistência técnica aos plantadores de florestas de acácia negra e 

eucalipto, visando a obtenção de florestas homogêneas e altamente 
produtivas. 
Organizar e promover o II Encontro Estadual de Reflorestamente em 
Pequenas e Médias Propriedades Rurais. 
Organizar os plantadores de acácia e eucalipto em forma de Associação, 
visando a União dos Silvicultores, a fim de defender os seus interesses. 

\ 	04.08 - Meta: 	Incentivo à piscicultura 
Objetivo: 	Orientar e assistir aos produtores que aderirem a esta atividade, desde a 

e 	
construção de açudes e condução do cnatóno e comercialização da produção. 
Promover e realizar a III Feira do Peixe Vivo junto à comunidade 
taquanense. 

04.09 - Meta: 	Incentivo à mecanização agrícola 
Objetivo: 	Organizar o Setor de Máquinas Agrícolas do Município, visando a prestação 

de serviços junto aos pequenos e médios produtores rurais. 
Orientação aos produtores na construção de açudes, com projetos técnicos de 
viabilidade econômica. 
Drenagem e esgoto nas pequenas propriedades rurais com projetos técnicos 
de viabilidade econômica. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário para o incentivo aos projetos de desenvolvimento do 
Município, no financiamento de máquinas para plantio direto de tração 
animal aos pequenos agricultores no Programa Troca-Troca Municipal. 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

04.10 - Meta: 	Instituir a análise de solos 
Objetivo: 	Incentivar a aquisição do calcário, bem como a sua aplicação na recuperação 

do solo e o uso correto dos insumos, visando o aumento da produção e da 
produtividade. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário para o incentivo aos projetos de 	desenvolvimento do 
Município, no financiamento de máquinas para plantio direto de tração 
animal aos pequenos agricultores no Programa Troca-Troca Municipal. 
Subsidiar dentro do possível aos micro e pequenos produtores rurais, a 
análise de solos e o frete do calcário. 

04.11 - Meta: Nota Fiscal do Produtor 
Objetivo: Tomar obrigatória a apresentação deste documento aos produtores que 

solicitarem qualquer tipo ao Município. 
Criar meios de incentivo aos produtores rurais para que 	emitam 	Nota 
Fiscal de Produtor, em toda e qualquer transação que 	for 	realizada 	na 
propriedade, premiando aos produtores que emitirem este 	documento. 
Ex.: A cada R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em Notas Fiscais de 
Produtor, vale 01 saco de adubo na troca desta Nota, até o limite de 30 sacos 
por produtor/ano. 

04.12 - Meta: Feira do Produtor 
Objetivo: Reativar e tornar atuante, permanente 	a Feira do Produtor junto 	à 

comunidade taquariense. 
Localizá-la em lugar definitivo e bem acessível aos consumidores, bem 
como definir os melhores dias da semana para a realização da mesma. 
Ampliar a atuação da Feira, levando-a até os bairros de nossa cidade em 
parceria com as Associações de Bairro. 

04.13 - Meta: Pecuária de corte 
Objetivo: Orientação e assistência técnica, 	visando 	a 	melhoria na alimentação 

dos ruminantes, mediante a introdução 	da recuperação 	dos 	solos via 
calagem, serviço de limpeza dos campos, através das roçadas. 
Implantação de pastagens cultivadas de inverno 	(aveia e azevém), 	com 
adubação no plantio. 

04.14 - Meta: 	Pecuária de leite 
Objetivo: 	Organizar os produtores de leite do Município, a fim de melhorarem o 

desempenho da propriedade. 
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Prefeiturci municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Introduzir matrizes leiteiras de boa qualidade, visando o aumento da 
produção de leite. 
Introduzir junto aos produtores de leite do Município, mini-pasteurizadoras 
e embaladoras de leite, para comercialização do produto integral junto a 
comunidade taquariense e com isto teremos maior valor agregado. 

04.15 - Meta: 	Telefonia rural 
Objetivo: 	Organizar as comunidades rurais em Associações, para juntas, pleitearem 

a Telefonia Celular Rural. 

04.16 - Meta: 	Abastecimento de água 
Objetivo: 	Organizar as comunidades rurais em Associações para juntas, pleitearem 

um melhor abastecimento de água e perfuração de poços artesianos nas 
localidades onde não seja possível a instalação de rede de água da Corsan. 
Orientar os produtores quanto a importância das águas de fontes, 
introduzindo o Sistema de Fonte Drenada com proteção das vertentes e sua 
canalização e condução até as residências. 

04.17 - Meta: 	PRONAF 
Objetivo: 	Organizar e orientar os produtores, a fim de se enquadrarem nas normas 

deste Programa, e encaminhá-los aos financiamentos agrícolas, tanto de 
\ 	 custeio como de investimento, elaborando os respectivos planos ou projetos 

de financiamentos. 

( 	04.18 - Meta: 	Organização rural 
Objetivo: 	Organizar novas Associações de Produtores e Moradores das Comunidades 

Rurais, bem como reativar as Associações já existentes. 
Promover reuniões com debates sobre as necessidades do meio rural. 
Promover e ministrar Cursos Profissionalizantes de Capacitação de mão-de-
obra rural, tanto masculina como feminina e dos jovens. 

04.19 - Meta: 	Incra 
Objetivo: 	Atualização dos cadastros dos produtores rurais em falta com o 

cadastramento. 
Fazer as correções das pendências cadastrais junto ao Orgão competente. 
Emissão de novos cadastros junto ao Incra. 
Distribuição e entrega dos Certificados de Cadastro do Imóvel Rural aos 
propritários. 
Cajastramento dos Imóveis Rurais em atraso nos exercícios anteriores. 
Cadastramento dos Imveis Rurais exercício de 1999, a partir de setembro, 
que também deverá ser feito através de visita os produtires. 
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Prefeituru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

04.20 - Meta: 	Adquirir veículo para uso da Secretaria 
Objetivo: 	Adquirir veículo para uso exclusivo da Secretaria da Agricultura, pois só 

assim poderão deslocar-se sempre que necessário. 

04.21 - Meta: 	Adquirir retroescavadeira 
Objetivo: 	Adquirir retroescavadeiras para um melhor atendimento ao nosso produtor 

rural. 

04.22 - Meta: 	Incentivo a inseminação artificial 
Objetivo: 	Incentivar a inseminação artificial em bovinos e suínos para melhorar a 

qualidade zootécnica do nosso rebanho. 

04.23 - Meta: 	Sistematização dos solos para a cultura do arroz irrigado 
Objetivo: 	Incentivo a todos os ozicultores do Município que queiram sistematizar os 

solos a fim de introduzir o plántio do arroz pré-germinado, através de 
serviços de retro-escavadeira na abertura de condutos, valos e drenos para a 
irrigaço/drenagem tomando a atividade altamente produtiva. Côm a 
introdução do arroz pré-germiiÍado teremos condições de duplicar a 
produtividade atual que de 4.000 Kgia para 8.000 Kg/ha. 

04.24 - Meta: 	Pró-Luz II 
\ 	Objetivo: 	Cintinuação do trabalho de divulgação e execução deste Projeto, que visa 

àtnder 110 ligações. 
Promover reuniões com os grupos interessados na eletrificação das suas 

( 	 propriedades onde será discutido as condições de financiaíttento e como 
4. 	 proceder para obtê-lo. 

t 
04.25 - Meta: 	Pro-Rural 200d 
Objetivo: 	Cadastrar os *bdutores rurais para a 2 a Fase do Programa, visando o seu 

enquadramenk, que também deverá ser feito através de visitas aos 
produtores. 
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Pre elturu municipal de nquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

ANEXO W 

05.00 - SECRETARIA MIJNIICIPAL DA FAZENDA 

05.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços da Secretaria e treinamento de pessoal 
Objetivo: 	Executar a política econômica e financeira do Município. 

Desenvolver ações visando a captação, aplicação, orientação e controle dos 
recursos públicos. 
Controlar e executar o orçamento, programas financeiros, realizar o 
processamento contábil da receita e da despesa, aplicar as Leis Fiscais e todas 
as atividades relativas à lançamentos de tributos e arrecadação municipal. 
Realizar a fiscalização de contribuintes, recebimentos, 	guarda 	e 
movimentação de bens e valores. 

05.02 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria com equipamentos adequados e modernos ao bom 

funcionamento e dispor de materiais para agilizar e melhor atender aos 
contribuintes. 

\ 	05.03 - Meta: 	Autorização da dívida fundada 
Objetivo: 	Tem como objetivo o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com o 

disposto nos Artigos 100, da Constituição Federal e 33 das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

05.04 - Meta: 	Aquisição e manutenção de veículos que estão à serviço desta Secretaria 
Objetivo: 	Compra e manutenção dos veículos à serviço da Fazenda, vindo a suprir 

nossa necessidade vital, agilizando assim as ações desenvolvidas pela 
Secretaria, ou seja, Departamento de Cadastro, Fiscalização, etc. 
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ANEXO V 

06.00 - SECRETAJt MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

06.01 - Meta: 	Elaboração do Regimento das Escolas Municipais 
Objetivo: 	Elaborar o Regimento das Escolas Municipais de acordo com a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n° 9.394, de 20-12-
96 e com a realidade local. 

06.02 - Meta: 	Manutenção dos serviços de pessoal e assessoramento 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas, visando adequação dos recursos humanos, técnicos, 

financeiros e institucionais para melhorar as atividades desenvolvidas pela 
Secretaria. 

06.03 - Meta: 	Recuperação, ampliação e conservação dos prédios escólares 
Objetivo: 	Recuperar os prédios da rede de ensino municipal que não oferecem as 

condições ideais para a prática pedagógica, ampliar o número de salas de aula 
de 06 (seis) prédios escolares para atender a clientela do ensino fundamental. 

\ 	06.04 - Meta: 	Aquisição de mobiliário e equipamentos 
Objetivo: 	Adquirir 800 conjuntos de classes escolares, 30 armários, 20 birôs, 08 

balcões com pia, 20 cadeiras estofadas, 12 máquinas de datilografar, 10 
mimeográfos, 02 máquinas de xerox, 02 retroprojetores, 04 televisores, 04 
vídeo cassetes, 10 arquivos de aço, 30 estantes para bibliotecas, 20 ilésas 
para computador, equipamentos para laboratório (microscópios, tubos de 
ensaio, balança e outros). 

06.05 - Meta: 	Criação de novas séries na Rede Municipal 
Objetivo: 	Criar novas séries na Rede Municipal para atender a demanda existente 

06.06 - Meta: 	Prograil-ia de implantação do Projeto Ler e Curso de Suplência de 10  Grau 
Objetivo: 	Implantar b Projeto Ler nas Escolas Municipais é uma necessidade da 

maior imortâiIcia, tendo em vista, erradicação do analfabetismo, 
fortalecendo a política pública e educação de jovens e adultos. 

06.07 - Meta: 	Adequação ao Regimento da Matricula por Dependência 
Objetivo: 	Adequar ao RegiWiento das Escolas Municipais permitindo matricula por 

disciplina e dependência. 
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06.08 - Meta: 	Abertura de Concurso Público para professores 
Objetivo: 	Promover Concurso Público para professores e funcionários de escolas nas 

áreas em que se fizerem necessárias para um maior aprimoramento 
dos quadros da Secretaria. 

06.09 - Meta: 	Reformulação do Plano de Carreira do Magistério Municipal, criação do 
quadro de funcionários por escolas e reestruturação dos projetos de 
supervisão. 

Objetivo: 	Reformular o Plano de Carreira do Magistério Municipal, através de estudo 
conjunto entre Executivo, Legislativo e comunidade escolar, realizando 
alterações que se fizerem necessárias para um bom desenvolvimento 
administrativo e pedagógico, adequando-o a nova Lei de Diretrizes e Bases. 
Encaminhar Projeto de Lei, criando quadro de funcionários por escolas, tais 
como: serviços gerais, secretários de escola, bibliotecários e outros. 
Reestruturar os projetos pedagógicos de supervisão, tais como: criação de 
unidades executoras, descentralização do serviço de supervisão, oficinas 
pedagógicas e outros. 

\ 	06.10 - Meta: 	Informatização da Rede Escolar Municipal 
Objetivo: 	Informatizar a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, bem como a 

Rede Escolar Municipal, através de microcomputadores, impressoras e 
demais equipamentos necessários, colocando à disposição monitores para 
mímstração de cursos de treinamento aos educandos. 

L 	06.11 - Meta: 	Promoção de Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento 
Objetivo: 	Promover cursos de atualização e aperfeiçoamento aos professores 

municipais que atuam na rede municipal em diferentes áreas de ensino. 

06.12 - Meta: 	Programa de hortas escolares e suplementação da merenda 
Objetivo: 	Desenvolver com a comunidade escolar, programa de implantação de 

hortas escolares, suplementando a merenda com nutrientes de alta qualidade. 

06.13 - Meta: 	Reequipamento da Banda Municipal 
Objetivo: 	Reequipar a Banda Municipal através da aquisição de novos instrumentos 

musicais, uniformes e demais acessórios, para que as suas apresentações 
em nossa cidade ou em outros municípios, tenham o desempenho esperado. 

06.14 - Meta: 	Construção e conservação de quadras de esportes, praças de recreação e lazer 
nas escolas 
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Objetivo: 	Oferecer a comunidade escolar a oportunidade de desenvolver a parte fisica e 
social da construção de quadras esportivas e praças de recreação e lazer, com 
a finalidade de unir alunos, pais e professores. 

06.15 - Meta: 	Fornecimento e repasse do vale-transporte ao Ensino Fundamental 
Objetivo: 	Firmar convênio com a Secretaria da Educação para repasse de recursos para 

atender a demanda do vale-transporte as redes municipais de 1° Grau. 

06.16 - Meta: 	Criação do Centro Municipal de Atendimento 
Objetivo: 	Criar Centro Municipal de Atendimento ao educando para atender aos 

alunos que necessitem de acompanhamento especial de profissionais como: 
Psicopepedagogo, Psicólogo, Sociólogo, Fonoaudiólogo e outros de acordo 
com a necessidade. 

06.17 - Meta: 	Reestruturação do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e Instrucional 
Objetivo: 	Reestruturar o Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e Instrucional, 

descentralizando o atendimento, e dando uma visão organizacional, fazendo 
com que este atue junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura na 
Prefeitura Municipal, oportunizando alunos e professores de usufruírem 
dos materiais didáticos-pedagógicos existentes no NADPI. 

\. 	06.18 - Meta: 	Apoio as Entidades Conveniadas (APAE, Lar São José, Conselho Tutelar, 
Escolas Particulares, Creches e outras Entidades que firmaremos Convênios 
futuros) 

Objetivo: 	Firmar convêmos com as entidades existentes no Município, a fim de provê- 
las de recursos humanos, técnicos e financeiros. 

06.19 - Meta: 	Construção de Escolas de Educação Infantil 
Objetivo: 	Construir Escolas de Educação Infantil nos Bairros é muito importante, 

poá teremos condições de dar assistência aos filhos dos trabalhadores, 
principalmente os de baixa renda. Está previsto para 2000 a implantação 
de creches nos Bairros Coqueiros e Rincão São José. 

06.20 - Meta: 	Aquisição de veículos para suprir ds necessidades da Secretaria 
Objetivo: 	Dotar a Secretaria de 08 veículos, sendo: 02 carros (melhorando assim o 

deslocamento do pessoal de apoio), 03 kombis e 03 ônibus (para prçstar 
serviços adequados ao alunado e os professores da rede municipal e est&ivaI. 

06.21 - Meta: 	Aquisição de material didático-pe4gógico e de limpeza 
Objetivo: 	Adquirir material didático-pedagógico, material esportivo e de limpeza, ira 

que possamos dotar nossas escolas de condições para implantar o Programa 
de Educação de Alto Nível. 

\\ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



prEfeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

06.22 - Meta: 	Reestruturação das Olimpíadas Municipais e dos Jogos Estudantis 
Taquarienses 

Objetivo: 	Reestruturar as Olimpíadas Municipais, descentralizando as etapas e 
reestruturando os jogos estudantis taquarienses, criando categorias por grau 
de ensino. 

06.23 - Meta: 	Aquisição de Unidade Móvel para assistência à saúde do educando 
Objetivo: 	Adquirir Unidade Móvel (ônibus), devidamente equipado para prestar 

assistência à saúde do educando. 

06.24 - Meta: 	Dotar de livros de Literatura Infanto-Juvenil e Didático-Pedagógico 
Objetivo: 	Desenvolver e despertar no educando o gosto pela literatura através de 

aquisição de livros de literatura para as escolas e didático-pedagógicos. 

06.25 - Meta: 	Aquisição de material lúdico-pedagógico para as Escolas de Educação 
Infantil 

Objetivo: 	Desenvolver no educando, através de jogos lúdico-pedagógicos, as 
habilidades psicomotoras, cognitivas e as inter-relações. 

06.26 - Meta: 	Aquisição de Pavilhão Cívico, mastros e suportes para as Escolas 
Objetivo: 	Construir bases para a colocação de bandeiras, desenvolver no educando o 

gosto pelas atividades cívicas. 

06.27 - Meta: 	Subsídios para Cursos, Seminários, Encontros e Palestras 
Objetivo: 	Subsidiar recursos para o aperfeiçoamento da equipe da Secretaria de 

(J 	 Educação, extensivo aos professores da Rede Municipal. 

06.28 - Meta: 	Procurar através de estratégias ou instrumentos diversos, prestar orientação às 
Escolas de Município, na área de ciência a fim de que trabalhem, priorizando 
o aluno no processo educativo, respeitando seu ritmo próprio e 
proporcionando-lhe condições de crescimento. 

06.29 - Meta: 	Procurar, através de estratégias ou, instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas do Município, na área da Ciência, através do Núcleo de Apoio 
Didático-Pedagógico Instrucional -NADPI 

Objetivo: 	Procurar, através de estratégias ou instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas do, Município, na área de Ciências a fim de que trabalhem, 
priorizando o aluno no processo educativo, respeitando seu ritmo próprio e 
proporcionando-lhe condições de crescimento. 
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06.01 .00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 

06.01.01 - Meta: 	Apoio sistemático à Banda Municipal 
Objetivo: 	Apoiar sistematicamente a Banda Municipal, possibilitando a boa 

representação de nosso Município, tanto nos eventos locais ou em outras 
comunidades, custeando o material à organização e ao funcionamento, bem 
como o uniforme e as despesas de transporte, quando necessários. Através da 
Banda Municipal desenvolver nos jovens o gosto pela música, dando assim 
oportunidade e realização pessoal e profissional. 

06.01.02 - Meta: 	Incrementação dos Projetos Culturais no Município 
Objetivo: 	Oportunizar através do Conselho Municipal de Educação e Cultura, opções 

de atividades extra-classes, que ocupem as crianças e adolescentes em 
atividades esportivas, formadoras da personalidade, desenvolvendo aptidões 
vocacionais, preparando o jovem para a sociedade e para a vida. 

06.01.03 - Meta: 	Apoio as iniciativas culturais da comunidade 
Objetivo: 	Apoiar e participar das iniciativas culturais da comunidade, tanto cultural 

como material, quando estiver dentro dos padrões estabelecidos. 

06.0 1.04 - Meta: 	Elaboração de calendário de eventos culturais, programando assim as 
- 	 atividades desta área 

Objetivo: 	Elaboração do calendário anual de eventos culturais do Município através das 
datas festivas oficiais e das sugeridas pelas entidades culturais, sociais e 
beneficentes, para que se possa desenvolver um trabalho de alto nível. 

06.0 1.05 - Meta: 	Ampliação e incrementação das oficinas de: pintura, música, instrumental, 
canto coral, técnica vocal, artes marciais, danças folclóricas, oficinas 
alternativas 

Objetivo: 	Oferecer em convênio com a Secretaria de Cultura do Estado e outras 
oficinas alternativas, mantendo com o nosso pessoal próprio as diversas 
atividades culturais. 

06.01.06 - Meta: 	Participação na imprensa falada, escrita e televisiva da Região 
Objetivo: 	Participar na imprensa falada, escrita e televisiva, através de entrevistas, 

palestras e comentários culturais, bem como, documentários e eventos. 

06.01.07 - Meta: 	Participação nas reuniões mensais, regionais e estaduais do CODIC-AMVAT 
Objetivo: 	Participar mensalmente das reuniões estaduais do Conselho dos Dirigentes de 

Cultura - CODIC, transformando seus resultados em ações no Município e 
reuniões da AMVAT. 
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06.37 - Meta: 	Aqüisição de colchões, carrinhos, cadeirões, mesas, cadeiras para as Escolas 
de Educação Infantil 

Objetivo: 	Adquirir móveis, brinquedos, colchões e demais objetos, para as Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEI), levando em conta o agrupamento 
de crianças, de acordo com sua faixa etária, necessidades e interesses. 
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06.01.08 - Meta: 	Manter intercâmbio cultural, regional e estadual, participando de seminários, 
palestras, fóruns e cursos 

Objetivo: 	Participar de intercâmbio cultural, através de seminários, palestras, fóruns e 
cursos que beneficiem nossa ação cultural do município e região. 

06.01.09 - Meta: 	Aquisição e organização de acervo da Biblioteca Municipal 
Objetivo: 	Adquirir, promover e desenvolver campanhas junto à comunidade e entidades 

do gênero para aumentar e enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal. 

06.01.10 - Meta: 	Conservação e ampliação do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana 
Objetivo: 	Conservar e ampliar o acervo do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana, 

dotando os mesmos de todas as condições necessárias a um bom desempenho 
das atividades culturais e de informações. 

06.0 1.11 -Meta: 	Promoção de cultura e lazer para a 3  Idade 
Objetivo: 	Promover encontros e palestras para a comunidade da 3  Idade, promovendo 

também eventos culturais e de lazer, fazendo com que cada vez mais 
reintegremos estas pessoas queridas à sociedade. 

06.01.12 - Meta: 	Promoção e realização de Seminário Municipal de Cultura 
\ 	Objetivo: 	Promover e realizar Seminário Municipal de Cultura para integrar a 

comunidade e descobrir novos talentos, assim integrando-os aos meios 
- 	 culturais de nosso município e região. 

06.01.13 - Meta: 	Promoção de feiras culturais, exposições e valores da terra 
Objetivo: 	Promover feiras culturais e exposições. Descobrir e incentivar os valores da 

terra, desenvolvendo assim um trabalho de integração com a comunidade. 

06.0 1.14 - Meta: 	Adaptação de utilização de espaço fisico no prédio do Seminário Seráfico 
São Francisco para dotar o Município de local apropriado para realização de 
peças teatrais, festivais e convenções 

Objetivo: 	Tendo em vista o espaço fisico adequado e a necessidade urgente, que temos 
de dotar nosso Município de local para realizannos convenções, festivais e 
espetáculos culturais e outros tipos de apresentações, é de vital importância 
para o desenvolvimento cultural e de lazer de Taquari. 

06.01.15 - Meta: 	Definição e adequação de local apropriado para realização de çventos, como: 
carnaval, desfiles e outras atividades culturais, de lazer e entretenimento 
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Objetivo: 	Se faz necessário que se defina e adecue local apropriado para a realização 
destes eventos, pois são, de sua importância para a estruturação e 
desenvolvimento dos meios culturais de Taquari. 

06.01.16 - Meta: 	Apoio e incentivo a recuperação do Theatro São João 
Objetivo: 	Apoiar e incentivar a recuperação do Theatro São João, é hoje, para Taquari, 

o resgate da cultura de nossa terra, pois aquela casa, é palco de nossas 
tradições. 

06.01.17 - Meta: 	Estruturação e realização do Natal Açoriano em Terra Gaúcha 
Objetivo: 	Esta promoção resgatou a tradição de nossas origens, e tomou-se evento 

indispensável no aprimoramento de nossa cultura, hoje já alcançando além 
das fronteiras do Município, tornando-se um evento estadual. 

06.01 .18 - Meta: 	Reestruturação do prédio da antiga Prefeitura Municipal 
Objetivo: 	Reestruturar o prédio da antiga Prefeitura, é resgatar a história do município, 

é dotar aquele espaço fisico de condições de funcionamento, podendo ser 
utilizado futuramente para abrigar a Biblioteca Municipal, a Sala Açoriana, 
entre outros. 

06.01.19 - Meta: 	Adquirir equipamentos audio-visuais 
Objetivo: 	A ação cultural abrange infinitas questões como a música, a dança, a arte, 

etc... A necessidade premente é de adquirir 01 aparelho de som com toca-
disco e CD, caixas de som potentes o suficiente para eventos de pequeno 
porte. Retroprojetores para ilustração em palestras dadas pelo Departamento 
de Cultura e Projetor para Slides, etc... 

06.0 1.20 - Meta: 	Equipar as escolas municipais com simbolos oficiais de Taquari 
Objetivo: 	Dotar as escolas de bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e de Taquari, 

despertando assim nos alunos o espírito cívico e ratificar a importância dos 
símbolos oficiais de nossa Pátria. 

06.01.21 - Meta: 	Material informativo do município 
Objetivo: 	É ihdispensável termos sempre material informativo sobre Taquari, 

mostrando seus pontos turísticos, empresas, aspectos históricos da nossa 
colotiização. 

06.01.22 - Meta: 	Reconstituir o calçamento da Rua Jacob Arnt 
Objetivo: 	Conservar e reconstituir o calçamento desta rua, significa resgatar e manter 

viva a história da colonização açoriana em Taquari e também do início da 
expansão comercial e populacional vivida durante algumas décadas. 
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Este patrimônio cultural é muito necessário ao resgate de nossas origens, 
precisa ser conservado. 

06.01.23 - Meta: 	Construir passarela na Lagoa Armênia 
Objetivo: 	Valorizar e explorar a beleza natural da Lagoa Armênia, que é importante 

ponto turístico e cultural em nosso município. Com  a construção de uma 
passarela, poderemos ter um contato mais estreito com a natureza, que ali se 
criou tão bela. 

06.0 1.24 - Meta: 	Comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil 
Objetivo: 	Organizar para o dia 22 de abril de 2000, uma grante festa para a população 

taquariense, interagindo em todos os segmentos da sociedade num 
congraçamento de vozes, dança, música, arte e show. Procurar resgatar o 
amor ao País e as coisas que nos pertencem, comemorando com muita 
alegria, saúde e paz os 5 séculos de grandes histórias. 

06.01.25 - Meta: 	Promover Intercâmbio com o Governo de Portugal 
Objetivo: 	Através da Prefeitura Municipal, promover intercâmbio cultural entre o 

Município e os Açores, por meio de Cursos sobre Açorianiedade nas Ilhas, 
encontros com o Governo Português para realização de Convêmos, projetos, 
etc... 

06.01.26 - Meta: 	Aquisição de equipamentos de informática 
- 	Objetivo: 	Dotar o Departamento de Cultura, a Casa Costa e Silva e o CMEC de 

computadores com impressoras para melhor organização e funcionamento 

• 	 das atividades, visto que pela falta destes não podemos confeccionar projetos, 

\ 	 relatório, oficios, cartazes, organizar arquivos e patrimônio. 

06.01.27 - Meta: 	Criação de cargos para a cultura 
Objetivo: 	Para um melhor andamento das atividades da Secretaria de Educação e 

principalmente do Setor Cultural, necessita-se de um auxiliar direto à 
Coordenação de Cultura, que realizará o que o secretário vem detendo-se, 
como: serviços burocráticos, de organização de arquivos, digitação de 
correspondências, etc. Além desse cargo, o Patrimônio Histórico de Taquan 
precisa de uma pessoa que fique responsável pela conservação e ampliação 
do seu espaço, bem como, para fazer projetos dentro dessa área. 

06.01.28 - Meta: 	Incentivo às festas populares e tradicionalistas 
Objetivos: 	Incentivar as festas e folguedos populares que evidenciam a cultura açoriana 

e tradicionalista, visto que temos em nosso município uma-~ riqueza 
cultural que se mostra e se resgata através desses eventos. Em ecial o 
Natal Açoriano em Terra Gaúcha, cujo evento destaca-se em nível esladual e 
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06.30 - Meta: 	Organização da V Feira Municipal de Ciências de Taquari 
Objetivo: 	Promover o intercâmbio entre os alunos das escolas da comunidade. 

Oportunizar atividades complementares para o desenvolvimento da 
capacidade científica dos alunos. 

06.31 - Meta: 	Aquisição de material, móveis e equipamentos para montar um auditório 
Objetivo: 	Adquirir móveis e equipamentos para montar um auditório para promover 

encontros, reuniões ejornadas pedagógicas. 

06.32 - Meta: 	Aquisição de mapas e globos 
Objetivo: 	Proporcionar aos alunos, condições para que possam através de mapas e 

globos terrestres, localizar-se no espaço geográfico, reconhecendo seu 
Estado, seu País e a Terra em que vive, dando condições aos professores de 
desenvolver um bom trabalho. 

06.33 - Meta: 	Aquisição de materiais para montagem de laboratórios de matemática nas 
Escolas 

Objetivo: 	Adquirir materiais pedagógicos para a montagem de laboratórios de 
matemática nas escolas. 

06.34 - Meta: 	Aquisição de papéis para as oficinas pedagógicas das diversas áreas na 
SMEC 

Objetivo: 	Adquirir materiais para a realização de oficinas pedagógicas, com a 
participação dos professores da Rede Escolar Municipal, para que esses 
tenham mais subsídios para desenvolverem suas atividades. 

06.3 5 - Meta: 	Aquisição de livros e materiais didáticos, referentes à disciplina de Educação 
Artística, para as escolas e professores que atuam nessa área, bem como 
cursos de aperfeiçoamento 

Objetivo: 	Adquirir livros, instrumentos e material didático, para atender as Escolas e 
professores de Educação Artística em sua prática estética, envolvendo as 
quatro linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. 

06.36 - Meta: 	Contratação de profissional para adequação do Ensino Religioso, de acordo 
com a nova LDB 

Objetivo: 	Contratar profissionais que a partir de uma visão antropológica, aceitem o 
desafio e a contingência radical da experiência pedagógica para o 
transcendente e que consigam passar aos professores da Rede Municipal o 
novo olhar com que deve ser visto o Ensino Religioso, a partir da LDB (Lei n 6  
9.394/96). 
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ANEXO VI 

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
IJRBANOS 

07.01 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços de Secretaria 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas visando a adequação dos recursos humanos, materiais, 

financeiros e técnicos com vistas aos objetivos da Administração Municipal. 

07.02 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços da Sub-Prefeitura do lo Distrito 
Amoras 

Objetivo: 	Manter e conservar todos os serviços da Sub-Prefeitura do 1° Distrito de 
Amoras, com todas as suas atividades para bem servir aquela próspera 
comunidade. 
Destinar recursos para a instalação da Sub-Prefeitura do Distrito de Amoras. 

07.03 - Meta: 	Aquisição de máquinas e veículos 
Objetivo: 	Dar condições de trabalho à Secretaria de Obras, a fim de que esta consiga 

cumprir com suas metas, garantindo a qualidade dos serviços prestados, tanto 
na zona urbana quanto na zona rural. 

07.04 - Meta: 	Desapropriação de imóveis e áreas de terras para a execução do Plano 
Diretor, dentro das prioridades administrativas 

Objetivo: 	Proporcionar condições de efetuar as metas propostas, necessárias ao 

	

( 	 desenvolvimento do município, objetivando equacionar problemas existentes 

	

1 \ 	 e futuros. 

07.05 - Meta: 	Pavimentação asfáltica do anel viário 
Objetivo: 	Na Rua Orfelinõ Martins e Avenida Farrapos até a Júlio de Castilhos. 

Desviar trânsito pesado do centro da cidade, que vem ocasionando um sério 
desgaste da pavimentação das principais ruas, além de, diminuir os riscos 
relativos à segurança da população e promover desenvolvimento local. 
Extensão da Av. Lautert Filho até a Rua Orfelino Martins. 

07.06 - Meta: 	Asfaltamento da estrada que liga a cidade ao Rincão São José em parceria 
com o Estado 

Objetivo: 	O asfaltamento da estrada do Rincão São José é uma necessidade para o 
desenvolvimento daquela região, valorização e conforto para os moradores, 
dando condições de melhor acesso aos fiéis que visitam em grande número o 
Santuário de Nossa Senhora da Assunção. 
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07.07 - Meta: 	Calçamento e Asfaltamento 
Objetivo: 	Objetiva atingir as ruas que não foram beneficiadas, proporcionando com 

isso, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como facilitar o 
desenvolvimento geral do Município. 
Conservar e melhorar o calçamento e asfaltamento já existente, 
especialmente na Rua Antônio Maria da Silva, bem como a conclusão ou 
asfaltamento de algumas ruas, especialmente: Palermon Saraiva, Adroaldo 
Mesquita da Costa, Castelo Branco, José Martins Bizarro, Carlos L. Voges, 
Eugênio Precht, Assis Brasil, Mário Saraiva, Américo J. Quadros, Cônego 
Tostes, Cléber Mércio Pereira, Viela 310, Horácio Xisto Junqueira, Léo 
Wienandts, Roberto C. Conceição, Arthur Schenck, Emílio Labres, José 
Porfirio da Costa, Waidomiro Mércio Pereira, Av. 20 de Setembro, Pedro K. 
Renner, João Goulart, Manuel Luiz Capelão, Clementina Lautert Capelão, 
Manoel Otávio Rosa, Ceci Leite Costa, José Farias Filho, Hugo T. Kern, 
Miguel Tostes, Mário Rodngues de Freitas, Vicente Labres, Baden Powell e 
Viela 191. 

07.08 - Meta: 	Construção e reforma de pontes, pontilhões e bueiros 
Objetivo: 	Visa melhorar a qualidade das vias públicas e conseqüentemente facilitar o 

fluxo de veículos, tanto na zona urbana, quanto na rural, especialmente a 
ponte sobre o Arroio Santa Cruz, Arroio do Potreiro e Arroio Capivara. A 
construção de bueiros objetiva melhorar o escoamento das águas das chuvas e 
evitar alagamentos, e os desgastes das vias públicas já beneficiadas. 

07.09 - Meta: 	Construção, ampliação e remodelação da rede de iluminação pública 
Objetivo: 	Iluminar ruas, rodovias e praças. Dotar residências de energia, aumentando a 

1 V 	 segurança da população e melhorando a qualidade de vida. 

07 10 - Meta: 	Melhoria do •Camping Municipal 
Objetivo: 	Proporcionar as pessoas que fazem uso desta área, mais lazer, maior 

segurança, melhor apresentação estética e infra-estrutura adequada ao 
atendimento de qualidade. 

07.11 - Meta: 	Melhoria das calçadas 
Objetivo: 	Prõmover mais segurança aos pedestres que circulam em nosso município, 

evitando qüe aconteçam danos a sua saúde, devido a possíveis quédas, 
efetuado pelo mau estado de conservação das calçadas. 

07.12 - Meta: 	Buscar a atenção do Êstado para a importância da pavimentação asfáltica 
enfre a Rodovia Maurício Cardoso e a Estrada da Produçãõ (Bk 386) 
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Objetivo: 	Proporcionar uma maior integração entre os municípios do Vale do Taquari, 
além de promover o escoamento mais rápido e seguro da produção industrial 
e agrícola. 

07.13 - Meta: 	Paisagismo e urbanização 
Objetivo: 	Construção, manutenção, melhorias e arborização de praças, jardins e 

logradouros públicos, objetivando ampliar as áreas de lazer já existentes no 
Município, além de criar novos espaços que atendam a essa finalidade. 

07.14 - Meta: 	Eletrificação rural 
Objetivo: 	Promover a extensão de rede elétrica às áreas rurais, buscando melhorar as 

condições de vida de nossa população. 

07.15 - Meta: 	Aquisição de veículo e equipamentos para o Corpo de Bombeiros 
Objetivo: 	Adquirir veículo e equipamento para montar serviço de proteção à incêndios, 

torna-se necessidade vital, pois é grande desejo da população taquariense. 

07.16 - Meta: 	Construir e equipar prédio da Sub-Prefeitura do 1° Distrito de Amoras 
Objetivo: 	Dotar a Sub-Prefeitura do 1° Distrito de Amoras de prédio com instalações 

necessárias, para o bom desempenho das atividades inerentes aos trabalhos 
realizados nas melhorias daquela localidade. 

07.17 - Meta: 	Construção de obras públicas às famílias carentes de baixa renda 
Objetivo: 	Construir casas populares, visando atender famílias de baixa renda, 

auxiliando também com material na reforma das obras das casas já 
existentes. 

07.18— Meta: 	Construção de rede de esgoto 
Objetivo: 	Promover o saneamento básico dos bainos e centro da cidade 

07.19 - Meta: 	Locar e adquirir veículos de serviço de coleta de lixo doméstico 
Objetivo: 	Locar e adquirir veículos, serviços, equipamentos e materiais para que se 

insale no município, Usina de Reciclagem de Lixo, eliminando assim, os 
problemas existentes na limpeza da cidade, contribuindo para a preservação 
do meio ambiente. 

07.20 - Meta: 	Reestruturação e recuperação do Porto de Taquari 
Objetivo: 	Reestruturar e recuperar o Porto de Taquari, é reinvestir nos recursos 

hídricos, que nos proporciona o rico Rio Taquari, reativando assidí o 
transporte hidroviário, ocasionando no barateamento dos transporfes e 
ativação de intercâmbio turístico com as diversas regiões. 
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07.21 - Meta: 	Ampliação ou conclusão de Associações de Bairro 
Objetivo: 	Auxiliar as Associações de Bairros regularmente organizadas, nas obras de 

ampliação ou conclusão de suas instalações. 

07.22 - Meta: 	Desapropriação de área de terras para instalação da Associação de Moradores 
do Bairro Coqueiros e Associação Atlética Avenida 

Objetivo: 	Visa dar condições à Associação de Moradores do Bairro Coqueiros, bem 
como a Associação Atlética daquele Bairro, para a construção de suas sedes. 

( 

1 

J\© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

já é uma demonstração da arte, da música e da religiosidade dos nossos 
colonizadores. 
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ANEXO VII 

08.00 - SECRETARIA MIJNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

08.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços de saúde e meio ambiente 
Objetivo: 	Manter esses serviços de vital importância para a população e principalmente 

suprir as carências que temos, determinando uma visão bem mais apurada do 
problema, pois a prevenção de doenças é meta prioritária, tanto na assistência 
médica, como social e no que diz respeito a prevenção de ambiente. 

08.02 - Meta: 	Aquisição de aparelho de ecografia 
Objetivo: 	Dotar a Unidade de Saúde local, deste aparelho, para detectar com mais 

facilidade e gratuitamente as enfermidades de nossa população carente, pois, 
na iniciativa privada, os custos destes exames são muito elevados. 

08.03 - Meta: 	Convênio com Instituições Hospitalares e Comunitárias 
Objetivo: 	Manter, aumentar e melhorar a assistência médica e sanitária à população em 

Convênio com Instituições Hospitalares e Comunitárias. Este objetivo é de 
vital importância, e cada vez mais necessário, porque a população carente 
aumenta constantemente, e é nossa obrigação prevenir a saúde dos 

N municípes. 

08.04 - Meta: 	Assistência á criança, à gestante e ao idoso 
4- 
	 Objetivo: 	Promover a assistência à criança desnutrida, ao idoso e à gestante de alto 

L \\ 	 risco, através de ação direta, observando as normas do SISVAN. 

08.05 - Meta: 	Prevenção do Câncer 
Objetivo: 	Prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de colo uterino, através de 

medidas de controle (coleta e exame de material ginecológico) em parceria 
com laboratórios locais e com o Estado. 

08.06 - Meta: 	Prevenção de doenças odontológicas 
Objetivo: 	Prevenir e reduzir doenças odontológicas, através de programas de educação 

e higiene bucal, nas creches e escolas e dando atendimento básico aos casos 
de necessidade. 

08.07 - Meta: 	Vigilância sanitária 
Objetivo: 	Evitar a contaminação da população por alimentos, fiscalizar 

estabelecimentos comerciais do ramo; que não cumprirallr com as normas de 
higiene, através da vigilância- sanitária que realizará vistorias periódicas. 
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08.08 - Meta: 	Programa de Prevenção 
Objetivo: 	Buscar junto a comunidade, casos de doenças de notificação compulsória e 

implementar programa de prevenção e cuidados para evitar a disseminação 
de doenças através da vigilância epidemiológica ativa e participativa junto 
aos médicos. 

08.09 - Meta: 	Recursos materiais e humanos 
Objetivo: 	Equipar e manter adequadamente com recursos materiais e humanos, os 

postos de saúde junto às comunidade, prestando atendimento médico e 
serviço de enfermagem à população. 

08.10 - Meta: 	Atendimento à deficientes mentais e dependentes químicos 
Objetivo: 	Criar espaço para atendimento diário e permanente às pessoas portadoras de 

doenças mentais e dependentes químicos, proporcionando atividades de 
ocupação e integração à sociedade. 

08.11 - Meta: 	Intensificação da vacinação infantil 
Objetivo: 	Intensificar a vacinação infantil, conforme calendário da SSMA, a fim de 

atingir um maior índice de crianças imunizadas, evitando com isso doenças 
em condições de prevenção. 

08.12 - Meta: 	Aquisição de ônibus com Unidade Volante e Gabinete Odontológico e 
Ginecológico 

( 	
Objetivo: 	Atender a comunidade rural do município. 

08.13 - Meta: 	Aquisição de ambulância 

Ç \i 	Objetivo: 	Para atender e suprir as necessidades emergenciais da saúde. 

08.14 - Meta: 	Ampliação e melhorias dos cemitérios municipais 
Objetivo: 	Aquisição de área adjacente ao Cemitério Municipal para ampliação e 

construção de gavetas junto ao mesmo. 

08.15 - Meta: 	Instalação de Rede de Esgoto Cloacal e Estação de Tratamento de Resíduos 
no Município 

Objetivo: 	Promoção do saneamento básico do município, visando a despoluição do Rio 
Taquari e arroios adjacentes. 

08.16 - Meta: 	Reestruturação do aterro sanitário incluindo a compra de terrenos 
Objetivo: 	Reestruturar o aterro sanitário no lixão do município, atendendo uma 

necessidade permanente, assim sendo, colaborando para a segurança do meio 
ambiente. 
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08.17 - Meta: 	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 
Objetivo: 	Dotar o Departamento de Meio Ambiente com uma atividade específica para 

atender toda a manutenção e expandir comunitariamente suas funções. 
Celebrar e manter Convênios com a União, Estado, FEPAM, FAMEJRS, 
Universidades, visando atender a legislação vigente e colocar serviços à 
disposição da comunidade. 
Manter Convênio com a AMVAT e UNIVATES para assistência e confecção 
de laudos técnicos para autorizar atividades industriais, comerciais, prestação 
de serviços e loteamentos. 
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ANEXO Vifi 

09.00 - SECRETARIA MIJMCIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 
TURISMO 

09.01 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços da Secretaria 
Objetivo: 	Desenvolver ações visando a adequação dos recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos, visando atendimento qualificado à população 
taquariense. 

09.02 - Meta: 	Informatização da Secretaria 
Objetivo: 	Com a aquisição de computadores a Secretaria terá condições de formar o 

seu banco de dados possibilitando informações rápidas sobre situações nas 
áreas econômicas, social e turística. 

09.03 - Meta: 	Qualificação de mão-de-obra 
Objetivo: 	Firmar convênios com o SENAI, SENAC e Governo do Estado, para 

possibilitar a obtenção de cursos profissionalizantes que venham a qualificar 
a mão-de-obra taquariense, especialmente nos ramos de atividades mais 
desenvolvidos no Município e região. 

09.04 - Meta: 	Programa de Fomento à Produção Industrial através de concessões, estímulos 
e patrocínios em exposições e feiras 

\ 	Objetivo: 	Fomentar, aperfeiçoar e modernizar a produção industrial taquariense, 
concedendo incentivos e patrocinando a participação de nossas indústrias em 
exposições e feiras dentro e fora do Município. 

09.05 - Meta: 	Locação e aquisição de prédios industriais e áreas de terras 
Objetivo: 	Atrair novas indústrias para o Município que se comprometam com a geração 

mínima de 10 (dez) empregos diretos de acordo com a Lei. Os prédios e 
outros incentivos servirão para trazer novos investimentos na área industrial, 
diversificando o nosso parque industrial e gerando novos postos de trabalho 
para nossa gente. 

9.6 - Meta: 	Programa de Incentivo ao Turismo de Taquari 
Objetivo: 	Planejar e divulgar as atrações turísticas de nosso Município nas áreas 

naturais, arquitetônicas, culturais, religiosas e de eventos em geral. Taquan 
possui um grande potencial turístico que precisa ser conhecido no Estado e 
País e melhor aproveitado economicamente por nossa comunidade. 
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ANEXO IX 

10.00 - SECRETARL& MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

10.0 1 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria com móveis e equipamentos de trabalho, tomando suas 

atividades eficazes, nas ações relacionadas à formulação, aprovação, 
execução e avaliação dos resultados dos projetos. 
Adquirir computador e impressora. 

10.02 - Meta: 	Elaboração e execução do Plano Diretor do Perímetro Urbano da cidade 
Objetivo: 	Elaborar e executar o Plano Diretor do Município, é necessidade urgente, 

pois hoje, as verbas estaduais, federais e internacionais vinculam a sua 
aprovação ao ordenamento do mesmo. 

10.03 —Meta: 	Elaboração e execução do Censo Econômico Municipal 
Objetivo: 	Executar o Censo Municipal é dotar os órgãos públicos de todas as 

informações possíveis e necessárias para um bom desempenho 
administrativo. 

10.04 - Meta: 	Criação do Centro de Qualificação Profissional 
Objetivo: 	Dotar o Município de Centro de Qualificação Profissional, é fazer com que 

nossa Comunidade, torne-se qualificada para entrar no concorrente mercado 
de trabalho, dando preferência à área técnica: encanadores industrias, 
soldadores, mecânico-montador, eletricistas de força e controle, desenhista-
mecânico, etc.. 

10.05 - Meta: 	Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Recursos 
Hidrícos e da Amazônia Legal 

Objetivo: 	Desenvolver ações que visam a conscientização e materialização de um 
desenvolvimento sustentável para o nosso meio ambiente. 

10.06 - Meta: 	Convênio com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul 
Objetivo: 	Eventos culturais em geral. 

10.07 - Meta: 	Cadastramento de terrenos e regularização de loteamentos 
Objetivo: 	Atualizar cadastro, com levantamento e assistência técnica, visando a 

regularização de loteamentos, e proporcionando o título de propriedade para 
centenas de famílias, que mantém somente a posse de imóveis. 
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"Dispõe sobre a .Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2000 e dá outras providên-
cias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que re confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. l - Ficam estabelecidas, para elaboração do Orçamento da 
Administração Pública Municipal direta e indireta, relativo ao exercício de 2000, as 
Diretrizes de que tratam esta Lei, as prioridades e metas constantes do Anexo 1. 

Art. 2° - A partir das prioridades e objetivos constantes do Anexo 
1 desta, serão elaboradas propostas orçamentárias para 2000, de acordo com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

§ 1° - Os investimentos em fase de execução terão preferência 
sobre os novos projetos. 

§ 2° - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa 
da anulação de dotações destinadas à investimentos em andamento. 

§ 3° - O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de 
encargos, terão prioridades sobre as ações de expansão. 

§ 4° - Para elaboração da proposta orçamentária para 2000, deve-
se, ainda, obedecer o disposto na Lei n° 1 .49&194. 

Art. 3° - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária, 
deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei. 

Art. 40 - As receitas e despesas do orçamento da Administração 
direta, serão classificadas e demonstradas segundo a Legislação vigente. 

Art. 5° - Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos 
das alterações na Legislação Tributária, especificarnente sobre: 

1 - consolidação da Legislação vigente, que regula cada tributo de 
competência do Município; 

II - adequação da Legislação Tributária Municipal, as eventuais 
modificações da Legislatura Federal; 

IV - revisão das isenções e incentivos fiscais; 

mf L 
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Lei o  1.850, de 04 de outubro de 1999. 

"Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2000 e dá outras providên-
cias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. l - Ficam estabelecidas, para elaboração do Orçamento da 
Administração Pública Municipal direta e indireta, relativo ao exercício de 2000, as 
Diretrizes de que tratam esta Lei, as prioridades e metas constantes do Anexo 1. 

Art. 2° - A partir das prioridades e objetivos constantes do Anexo 
1 desta, serão elaboradas propostas orçamentárias para 2000, de acordo com a 
disponibilidade de recursos fmanceiros. 

§ 1° - Os investimentos em fase de execução terão preferência 
sobre os novos projetos. 

§ 2° - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa 
da anulação de dotações destinadas à investimentos em andamento. 

§ 3° - O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de 
encargos, terão prioridades sobre as ações de expansão. 

§ 4° - Para elaboração da proposta orçamentária para 2000, deve-
se, ainda, obedecer o disposto na Lei n° 1.498/94. 

Art. 3° - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária, 
deverão estar comp4tíveis com o Plano Plurianual e com esta LeL 

Art. 4° - As receitas e despesas do orçamento da Administração 
direta, serão classificadas e demonstradas segundo a Legislação vigente. 

Art. 5° - Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos 
das alterações na Legislação Tributária, especificamente sobre: 

1 - consolidação da Legislação vigente, que regula cada tributo de 
competência do Município; 

II - adequação da Legislação Tributária Municipal, as eventuais 
modificações da Legislatura Federal 

IV - revisão das isenções e incentivos fiscais; 

':r21O 
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V - revisão dos índices já existentes, que são indexadores de 
tributos, tarifas e criação de novos índices. 

Art. 6° - O Município aplicará, anualmente, no mínimo 30% 
(trinta por cento), da receita resultante de impostos, conforme determina a Constitui-
ção Federal e Lei Orgânica Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1° - O Município destinará, no mínimo 3% (três por cento) dos 
recursos previstos no "caput" deste Artigo, no atendimento à pessoas portadoras de 
deficiência fisica, sensorial ou mental. 

§ 2° - O Município destinará até 3% (três por cento) dos recursos 
previstos no "caput" deste Artigo, para o Projeto "Nenhum Adulto Analfabeto". 

Art. 7° - As alterações na Legislação Tributária vigente, serão 
propostas, mediante Projeto de Lei, a ser encaminhado à Câmara Municipal até 04 
(quatro) meses antes do encerramento do exercício e deverão ser apreciadas antes da 
aprovação da proposta orçamentária. 

Art. 8° - Nos Projetos de Lei Orçamentária, constarão as seguintes 
autorizações: 

1 - para abertura de Créditos Suplementares; 
II - para realização de operações de crédito com destinação 

específica e vinculada ao Projeto, nos termos da Legislação vigente; 
III - para realização em qualquer mês do exercício, de operações 

de crédito por antecipação da receita, oferecendo as garantias usuais necessárias nos 
termos da Legislação vigente. 

Art. 9° - Os "auxílios ou subvenções" à Entidades reconhecidas 
como de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, serão concedidos através de Planos de 
Auxílios e Subvenções, de acordo com Lei Municipal e Art. 116, da Lei Federal 11°  

8.666, de2l de junho de 1993. 
Art. 10 - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a: 
1 - prover os cargos e funções vagos nos termos da Legislação 

vigente; 
lI - conceder aumento de remuneração ou outras vantagens 

mediante autorização legislação específica. 
Art. 11 - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, 

admissão de pessoal à qualquer título, concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, só poderão serem feitas, se houver dotação orçamentária para 
atender as projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 
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Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos sociais, não poderão 
ultrapassar os limites de 60% (sessenta por cento) previsto na Lei Complementar no 
82 5  de 27-03-95. 

Art. 13 - São considerados objetivos da Administração Municipal, 
o desenvolvimento de Programas visando: 

1 - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através 
de Programas Informativos, Educativos e Culturais; 

II - melhorar as condições de trabalho, especi&mente no que 
conceme a sa(1de, alimentação e segurança no trabalho; 

III - capacitar os serviços para um melhor desempenho de funções 
específicas 

IV - racionalização dos recursos materiais e humanos, visando os 
custos e o aumento da produtividade e eficiência no atendimento dos serviços 
municipais; 

Art. 14 - O Município aplicará até 5% (cinco por cento) dos 
recursos orçamentários para cada um dos seguintes projetos: 

1 - projeto habitacional e melhoria de casas para a população de 
baixa renda; 

11 - projeto de criação do Fundo de Amparo à Micro e Pequena 
Empresa. 

Art. 15 - O Poder Executivo poderá firmar Convênio com outras 
esferas de Governo tanto Federal, como Estadual, visando o desenvolvimento de 
Programas Prioritários nas áreas de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 
sem ônus para o Município ou em contrapartida, constituindo-se em projetos 
específicos somente após o efetivo recebimento de recursos. 

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DOPREFEITO MUNPAL DE TAQUARI, 
04 de outubro de 1999. 

Namir Luiz Jzifsch 
Prefeito Muiíicipal 

cursos Humanos 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI 

0 1.0 1 - Meta: 	Manutenção dos serviços das atividades legislativas 
Objetivo: 	Manter o pleno e regular funcionamento da Câmara Municipal de Taquari, 

para o bom desempenho das funções legislativas, de controle e fiscalização 
do Poder Executivo e de administração de seus serviços. Oferecer aos 
servidores, plano de assistência médica, hospitalar e odontológica. 

0 1. 02 - Meta: 	Recuperação e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Taquari 
Objetivo: 	Recuperar e ampliar o prédio da Câmara Municipal de Taquari, melhorando 

assim as condições de atendimento à população e aos vereadores. 

01 .03 - Meta: 	Manutenção e melhoria das instalações, mobiliário e material permanente 
Objetivo: 	Manter e ampliar, melhorando assim, as condições das instalações, do 

mobiliário e material permanente da Câmara Municipal, contribuindo para o 
bom funcionamento da Casa. 
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ANEXO 1 

02.00 - GABINETE DO PREFEITO 

02.01 - Meta: 	Manutenção dos Serviços de Gabinete e Assessoramento 
Objetivo: 	Oferecer aos recursos humanos que estão lotados no Setor de gabinete, 

cursos de especialização na área de atendimento ao público, política 
administrativa, redação, digitação e outros que venham a beneficiar não só 
ao servidor, mas também a comunidade em geral. 

02.02 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria Geral do Gabinete e os Setores de Assessoramento 

de equipamentos de trabalho, para que possam desenvolver junto à 
Comunidade um serviço mais rápido e eficiente. Em especial a aquisição de 
computadores e impressoras. 

02.03 - Meta: 	Conservação e manutenção de prédios da municipalidade 
Objetivo: 	Manter em perfeitas condições de uso as dependências dos prédios 

utilizados pela municipalidade, reformando e pintando quando necessário. 
Nunca colocar em r.isco o servidor que ali desenvolve suas funções. 
Buscar condições para continuar as obras do Centro Administrativo. 

02.04 - Meta: 	Aquisição ou locação, e conservação de veículos da Administração 
Municipal 

Objetivo: 	Adquirir ou locar veículo em perfeitas condições de tráfego, bem como, 
conservar os que já serviam ao Gabinete do Prefeito. 

02.05 - Meta: 	Informar a Imprensa local das ações do Prefeito 
Objetivo: 	Manter a Imprensa local sempre infonnada das ações que ocorrem no 

Município, bem como remeter à ela, os Decretos e Leis que venham a ser 
promulgados pelo Executivo e Legislativo Municipal. 

02.06 - Meta: 	Dotar de condições materiais e de recursos financeiros e humanos o 
Departamento de Assistência Social 

Objetivo: 	Manter recursos humanos, como (Assistente Social e outros), bem como 
recursos para atendimento da população desprovida ou atingida por 
calamidades (incêndios, enchentes, vendavais, fome, etc). 
Manter com recursos financeiros e humanos o atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de risco, encaminhados pelo Ministério Público, 
Conselho Tutelar ou Entidades. 

ir LL1 
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02.07 - Meta: 	Manter convênios com a União, Estado, organizações, entidades, asilos, 
fundações e outros 

Objetivo: 	Assistir, manter ou auxiliar o atendimento de crianças, adolescentes e 
idosos abandonados ou em situação de pobreza. 
Manter com recursos financeiros e humanos, o atendimento de crianças 
em creches do Município ou de entidades conveniadas. 

02.08 - Meta: 	Aquisição de área para enfrentamento de problemas habitacionais de 
moradores em área de risco 

Objetivo: 	Solucionar carências de habitação de famílias moradores em área de 
risco atingidas por situação de calamidade, ou em estado de miserabilidade e 
abandono. 
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02.01.00- DEPARTAMENTO JURÍDICO 

02.01 .01 - Meta: 	Manutenção dos serviços do Departamento Jurídico 
Objetivo: 	Desenvolver ações, visando a adequação de recursos humanos, materiais, 

financeiros e técnicos, em vista dos objetivos da Administração 
Municipal. 

02.0 1.02 . Meta: 	Atendimento ao PROCON 
Objetivo: 	Dar assistência administrativa e jurídica aos consumidors correspon- 

dentes a contratos de compra e venda relacionados com o comércio. 

7 
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ANEXO II 

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

010 1 - Meta: 	Manutenção dos serviços de pessoal e assessoramento 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas visando adequação dos recursos humanos, 

técnicos, financeiros e institucionais para melhorar as 	atividades 
desenvolvidas pelos Secretários. 

03.02 - Meta: 	Programa de Organização Funcional e Treinamento de Pessoal 
Objetivo: 	Este Programa visa dotar a Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos de condições plenas de funcionamento e de pessoal treinado 
para melhor atender nossos servidores e a população em geral. 

03.03 - Meta: 	Implementar Sistema de Informática, Centro de Processamento de 
Dados (CPD), ligando as Secretarias ao Gabinete do Prefeito 

Objetivo: 	Dotar a Prefeitura Municipal de Taquari de Centro de Processamento de 
Dados (CPD), e fazer com que entremos definitivamente na era da 
informática, obtendo com isto, a rapidez das informações solicitadas por 
nossos servidores e a população em geral. 

03.04 - Meta: 	Dotar a Secretaria da Administração e Recursos Humanos de relógio- 
ponto informatizado 

Objetivo: 	Controle com maior precisão sobre a carga horária à ser cumprida pelos ser- 
dores. 

Narní Lt: 
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ANEXO III 

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

04.0 1 - Meta: 	Manutenção da integração com a EMATER e organizações que compõem 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário 

Objetivo: 	Desenvolver ações visando adequar os recursos humanos aos materiais, 
financeiros e técnicos, adequando as necessidades do Município com as 
tecnologias disponíveis. 

04.02 - Meta: 	Orientação, assistência técnica e financeira, captação de recursos e 
projetos para com as culturas anuais (arroz irrigado, feijão, mandioca, 
melancia, milho, soja e sorgo) 

Objetivo: 	Incremento da análise do solo, correção do solo com calcário, adubação 
orgânica e química, plantio de sementes híbridas, varietais, fiscalizadas e/ou 
selecionadas. Projetos para captação de recursos e comercialização dos 
produtos. Promover e ministrar cursos: Projeto Capacitação Rural, em 
Convênio com o SEBRAE, FARSUL/SENAR-RS, nestas culturas, visando a 
melhoria e o aumento da produção. Intermediar projeto troca-troca, ou 
convênio, junto ao IRGA. 

04.03 - Meta: 	Incentivo à fumicultura 
Objetivo: 	Apoio aos fumicultores na construção de novas estufas que desejarem 

participar do Projeto Fumo, auxiliando na terraplenagem do local para a 
construção destas 

04.04 - Mera: 	Incentivo ã cirncultura 
Objetivo: 	Implantaçào de novos pomares com orientação técnica, visando a 

aplicação de novas tecnologias. 
Recuperação dos pomares existentes. 
Organização dos pequenos citricultores a fim de obterem melhores 
condições na comercialização da sua produção. 
Firmar convênio com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 
via CANECC, para reacender a campanha do controle do cancro cítrico em 
nosso Município, visando a sua erradicação. 
Criar condições de trabalho visando o controle do minador dos cítrus e 
o controle da pinta preta. 

04.05 - Meta: 	Incentivo à apicultura 
Objetivo: 	Promover cursos profissionalizantes aos apicultores. 

Promover a produção e comercialização do mel. 
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Promover o cadastrarnento de todos os apicultores, incentivando, inclusive a 
criação de cooperativa. 

04.06 - Meta: 	Incentivo à horticultura 
Objetivo: 	Promover a organização dos produtores, 	da 	produção 	e 	da 

comercialização dos hortigranjeiros. 
Incentivar a implantação de hortas comunitárias, escolares e domésticas 
em conjunto com a SMEC. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário, para financiamento de estufas e equipámentos de irrigação, 
no Programa Troca-Troca Municipal. 
Reorganizar a Feira do Produtor Rural junto à comunidade taquariense. 

04.07 - Meta: 	Incentivo à silvicultura 
Objetivo: 	Orientação e assistência técnica aos plantadores de florestas de acácia negra 

e eucalipto, visando a obtenção de florestas homogêneas e altamente 
produtivas. 
Organizar e promover o II Encontro Estadual de Refiorestamente em 
Pequenas e Médias Propriedades Rurais. 
Organizar os plantadores de acácia e eucalipto em forma de Associação, 
visando a União dos Silvicultores, a fim de defender os seus interesses. 

04.08 - Meta: 	Incentivo à piscicultura 
Objetivo: 	Orientar e assistir aos produtores que aderirem a esta atividade, desde a 

construção de açudes e condução do criatório e comercialização da 
produção. 
Promover e realizar a Iii Feira do Peixe Vivo junto à comunidade 
taquariense. 

04.09 - Meta: 	Incentivo à mecanização agrícola 
Objetivo: 	Organizar o Setor de Máquinas Agrícolas do Município, visando a 

prestação de serviços junto aos pequenos e médios produtores rurais. 
Orientação aos produtores na construção de açudes, com projetos técnicos 
de viabilidade econômica. 
Drenagem e esgoto nas pequenas propriedades rurais com projetos 
técnicos de viabilidade econômica. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário para o incentivo aos projetos de desenvolvimento do 
Município, no financiamento de máquinas para plantio direto de tração 
animal aos pequenos agricultores no Programa Troca-Troca Municipal, com 
até 50 (cinqüenta) hectares. 
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04.10 - Meta: 	Instituir a análise de solos 
Objetivo: 	Incentivar a aquisição do calcário, bem como a sua aplicação na 

recuperação do solo e o uso correto dos insumos, visando o aumento da 
produção e da produtividade. 
Disponibilizar recursos junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário para o incentivo aos projetos de 	desenvolvimento do 
Município, no financiamento de máquinas para plantio direto de tração 
animal aos pequenos agricultores no Programa Troca-Troca Municipal. 
Subsidiar dentro do possível aos micro e pequenos produtores rurais,. a 
análise de solos e o frete do calcário, sem custo para o produtor. 

04.11 - Meta: 	Nota Fiscal do Produtor 
Objetivo: 	Tomar obrigatória a apresentação deste documento aos produtores que 

solicitarem qualquer tipo de serviços ao Município. 
Criar meios de incentivo aos produtores rurais para que emitam Nota 
Fiscal de Produtor, em toda e qualquer transação que for realizada na 
propriedade, premiando aos produtores que emitirem este documento. 
Ex.: A cada R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em Notas Fiscais de 
Produtor, vale 01 saco de adubo na troca desta Nota, até o limite de 30 
sacos por produtor/ano. 

04.12 - Meta: 	Feira do Produtor 
Objetivo: 	Reativar e tomar atuante, permanente a Feira do Produtor junto à 

comunidade taquariense. 
Localizá-la em lugar definitivo e bem acessível aos consumidores, bem 
como definir os melhores dias da semana para a realização da mesma. 
Ampliara atuação da Feira, levando-a até os bairros de nossa cidade em par-
ceria com as Associações de Bairro. 

04.13 - Meta: 	Pecuária de corte 
Objetivo: 	Orientação e assistência técnica, visando a melhoria na alimentação 

dos ruminantes, mediante a introdução da recuperação dos solos via 
calagem, serviço de limpeza dos campos, através das roçadas. 
Implantação de pastagens cultivadas de inverno (aveia e azevém), com 
adubação no plantio, e de verão (milheto, etc...), com adubação no plantio. 

04.14 - Meta: 	Pecuária de leite 
Objetivo: 	Organizar os produtores de leite do Município, a fim de melhorarem o 

desempenho da propriedade. 
Introduzir matrizes leiteiras de boa qualidade, visando o aumento da 
produção de leite. 

z 
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Introduzir junto aos produtores de leite do Município, rnini-pasteurizadoras 
e embaladoras de leite, para comercialização do produto integral junto a 
comunidade taquariense e com isto teremos maior valor agregado. 

04.115 - Meta: 	Telefonia rural 
Objetivo: 	Organizar as comunidades rurais em Associações, para juntas, pleitearem 

a Telefonia Celular Rural. 

04.16 - Meta: 	Abastecimento de água 
Objetivo: 	Organizar as comunidades rurais em Associações para juntas, pleitearem 

um melhor abastecimento de água e perfuração de poços artesianos nas 
localidades onde não seja possível a instalação de rede de água da Corsan. 
Orientar os produtores quanto a importância das águas de fontes, 
introduzindo o Sistema de Fonte D.renada com proteção das vertentes e sua 
canalização e condução até as residências, com análise da viabilidade de 
utilização, sem custo pra o produtor. 

04.17 - Meta: 	PRONAF 
Objetivo: 	Organizar e orientar os produtores, a fim de se enquadrarem nas normas 

deste Programa, e encaminhá-los aos financiamentos agrícolas, tanto de 
custeio como de investimento, elaborando os respectivos planos ou projetos 
de financiamentos. 

04.18 - Meta: 	Organização rural 
Objetivo: 	Organizar novas Associações de Produtores 	e 	Moradores 	das 

Comunidades Rurais, bem como reativar as Associações já existentes. 
Promover reuniões com debates sobre as necessidades do meio rural. 
Promover e ministrar Cursos Profissionalizantes de Capacitação de mão-de-
obra rural, tanto masculina como feminina e dos jovens. 

04.19 - Meta: 	mera 
Objetivo: 	Atualização dos cadastros dos produtores rurais em falta com o 

cadastramento. 
Fazer as correções das pendências cadastrais junto ao Orgão competente. 
Emissão de novos cadastros junto ao Incra. 
Distribuição e entrega dos Certificados de Cadastro do Imóvel Rural aos 
proprietários. 
Cadastramento dos Imóveis Rurais em atraso nos exercícios anteriores. 
Cadastramento dos Imóveis Rurais exercício de 1999, a partir de 
setembro, que também deverá ser feito através de visitas aos produtores. 
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04.20 - Meta: 	Adquirir veículo para uso da Secretaria 
Objetivo: 	Adquirir veículo para uso exclusivo da Secretaria da Agricultura, pois só 

assim poderão deslocar-se sempre que necessário. 

04.21 - Meta: 	Adquirir retroescavadeira 
Objetivo: 	Adquirir retroescavadeiras para um melhor atendimento ao nosso produtor 

rural. 

04.22 - Meta: 	Incentivo a inseminação artificial 
Objetivo: 	Incentivar a inseminação artificial em bovinos e suínÓs para melhorar a 

qualidade zootécnica do nosso rebanho. 

04.23 - Meta: 	Sistematização dos solos para a cultura do arroz irrigado 
Objetivo: 	Incentivo a todos os orizicultores do município que queiram sistematizar 

os solos a fim de introduzir o plantio do arroz pré-germinado ou 
convencional, através de serviços de retro-escavadeira na abertura de 
condutos, valos e drenos para a irrigação/drenagem tomando a atividade 
alfamente produtiva, com a• introdução do arroz pré-germinado, teremos 
condições de duplicar a produtividade atual, que é de 4.000 Kg/lia para 
8.000 Kg/ha. Promover reuniões com grupos interessados no plantio de 
arroz, sem discriminação do tipo ou forma de plantio. 

04.24 - Meta: 	Pró-Luz II 
Objetivo: 	Continuação do trabalho de divulgação e execução deste Projeto, que visa 

atender 110 ligações. 
Promover reuniões com os grupos interessados na eletrificação das suas 
propriedades onde será discutido as condições de financiamento e como 
proceder para obtê-lo. 

04.25 - Meta: 	Pró-Rural 2000 
Objetivo: 	Cadastrar os produtores rurais para a 2° Fase do Programa, visando o seu 

enquadrariento, que também deverá ser feito através de visitas aos 
produtores. 
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ANEXO IV 

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

05.01 - Meta: 	Manutenção dos serviços da Secretaria e treinamento de pessoal 
Objetivo: 	Executar a política econômica e financeira do Município. 

Desenvolver ações visando a captação, aplicação, orientação e controle dos 
recursos públicos. 
Controlar e executar o orçamento, programas financeiros, realizar o 
processamentocontábil da receita e da despesa, aplicar as Leis Fiscais e 
todas as atividades relativas à lançamentos de tributos e arrecadação 
municipal. 
Realizar a fiscalização de contribuintes, recebimentos, 	guarda 	e 
movimentação de bens e valores. 

05.02 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria com equipamentos adequados e modernos ao bom 

funcionamento e dispor de materiais para agilizar e melhor atender aos 
contribuintes. 

05.03 - Meta: 	Autorização da dívida fundada 
Objetivo: 	Tem como objetivo o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com 

o disposto nos Artigos 100, da Constituição Federal e 33 das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

05.04 - Meta: 	Aquisição e manutenção de veículos que estão à serviço desta Secretaria 
Objetivo: 	Compra e manutenção dos veículos à serviço da Fazenda, vindo a suprir 

nossa necessidade vital, agilizando assim as ações desenvolvidas pela 
Secretaria, ou seja, Departamento de Cadastro, Fiscalização, etc. 
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ANEXO V 

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

06.01 - Meta: 	Elaboração do Regimento das Escolas Municipais 
Objetivo: 	Elaborar o Regimento das Escõlas Municipais de acordo com a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n°9.394, de 20-12-
96 e com a realidade local. 

06.02 - Meta: 	Manutenção dos serviços de pessoal e assessoramento 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas, visando adequação dos recursos humanos, 

técnicos, financeiros e institucionais para melhorar as atividades 
desenvolvidas pela Secretaria. 

06.03 - Meta: 	Recuperação, ampliação e conservação dos prédios escolares 
Objetivo: 	Recuperar os prédios da rede de ensino municipal que não oferecem as 

condições ideais para a prática pedagógica, ampliar o número de salas de 
aula de 06 (seis) prédios escolares para atender a clientela do ensino 
fundamental. Dotar de instalações sanitárias as unidades da rede municipal e 
criar espaço fisico para cozinhas e refeitórios. 

06.04 - Meta: 	Aquisição de mobiliário e equipamentos 
Objetivo: 	Adquirir 800 conjuntos de classes escolares, 30 armários, 20 birôs, 08 bal- 

cões com pia, 20 cadeiras estofadas, 12 máquinas de datilografar, 10 
mimeográfos, 02 máquinas de xerox, 02 retroprojetores, 04 televisores, 
04 vídeo cassetes, 10 arquivos de aço, 30 estantes para bibliotecas, 20 
mesas para computador, equipamentos para laboratório (microscópios, 
tubos de ensaio, balança e outros). 

06.05 - Meta: 	Criação de novas séries na Rede Municipal 
Objetivo: 	Criar novas séries na Rede Municipal para atender a demanda existente 

06.06 - Meta: 	Programa de implantação do Projeto Ler e Curso de Suplência de l' Grau 
Objetivo: 	Implantar o Projeto Ler nas Escolas Municipais é uma necessidade da 

maior importância, tendo em vista, erradicação do analfabetismo, 
fortalecendo a política pública e educação de jovens e adultos. 

06.07 - Meta: 	Adequação ao Regimento da Matrícula por Dependência 
Objetivo: 	Adequar ao Regimento das Escolas Municipais permitindo matrícula por 

disciplina e dependência. 
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06.08 - Meta: 	Abertura de Concurso Público para professores 
Objetivo: 	Promover Concurso Público para professores e funcionários de escolas nas 

áreas em que se fizerem necessárias para um maior aprimoramento 
dos quadros da Secretaria. 

06.09 - Meta: 	Reformulação do Plano de Carreira do Magistério Municipal, criação 
do quadro de funcionários por escolas e reestruturação dos projetos de 
supervisão. 

Objetivo: 	Reformular o Plano de Carreira do Magistério Municipal, através de estudo 
conjunto entre Executivo, Legislativo e comunidade ëscolar, realizando 
alterações que se fizerem necessárias para um bom desenvolvimento 
administrativo e pedagógico, adequando-o a nova Lei de Diretrizes e Bases. 
Encaminhar Projeto de Lei, criando quadro de funcionários por escolas, 
tais como: serviços gerais, secretários de escola, bibliotecários e outros. 
Reestruturar os projetos pedagógicos de supervisão, tais como: criação de 
unidades executoras, descentralização do serviço de supervisão, oficinas 
pedagógicas e outros. 

06.10 - Meta: 	Informatização da Rede Escolar Municipal 
Objetivo: 	Informatizar a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, bem como a 

Rede Escolar Municipal, através de m i crocom putad ores, impressoras e 
demais equipamentos necessários, colocando à disposição monitores para 
ministração de cursos de treinamento aos educandos. 

06.11 - Meta: 	Promoção de Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento 
Objetivo: 	Promover cursos de atúalização e aperfeiçoamento aos professores 

municipais que atuam na rede municipal em diferentes áreas de ensino. 

06.12 - Meta: 	Programa de hortas escolares e suplementação da merenda 
Objetivo: 	Desenvolver com a comunidade escolar, programa de implantação de 

hortas escolares, suplementando a merenda com nutrientes de alta qualidade, 
eao mesmo tempo ensinando ao alunado esse serviço essencial para uma 
boa alimentação. 

06.13 - Meta: 	Reequipamento da Banda Municipal 
Objetivo: 	Reequipar a Banda Municipal através da aquisição de novos instrumentos 

musicais, uniformes e demais acessórios, para que as suas apresentações 
em nossa cidade ou em outros municípios, tenham o desempenho esperado 
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06.14 - Meta: 	Construção e conservação de quadras de esportes, praças de recreação e lazer 
nas escolas 

Objetivo: 	Oferecer a comunidade escolar a oportunidade de desenvolver a parte fisica 
e social da construção de quadras esportivas e praças de recreação e lazer, 
com a finalidade de unir alunos, pais e professores. 

06.15 - Meta: 	Fornecimento e repasse do vale-transporte ao Ensino Fundamental 
Objetivo: 	Firmar convênio com a Secretaria da Educação para repasse de recursos 

para atender a demanda do vale-transporte as redes rn1nicipais de 1 Grau. 

06,16 - Meta: 	Criação do Centro Municipal de Atendimento 
Objetivo: 	Criar Centro Municipal de Atendimento ao educando para atender aos 

alunos que necessitem de acompanhamento especial de profissionais como.: 
Psicopepedagogo, Psicólogo, Sociólogo, .Fonoaudíólogo e outros de acordo 
com a necessidade. 

06.17 - Meta: 	Reestruturação do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e Instrucional 
Objetivo: 	Reestruturar o Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e Instrucional, 

descentralizando o atendimento, e dando uma visão organizacional, fazendo 
com que este atue junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura na 
Prefeitura Municipal, oportun.izando alunos e professores de usufruirem 
dos materiais didáticos-pedagógicos existentes no NADPI. 

06.18 - Meta: 	Apoio as Entidades Conveniadas (APAE, Lar São José, Conselho Tutelar, 
Escolas Particulares, Creches e outras Entidades que firmaremos Convênios 
futuros) 

Objetivo: 	Firmar convêriios com as entidades existentes no Município, a fim de 
provê-las de recursos humanos, técnicos e financeiros. 

06.19 - Meta: 	Construção de Escolas de Educação infantil 
Objetivo: 	Construir Escolas de Educação Infantil nos Bairros é muito importante, 

pois teremos condições de dar assistência aos filhos dos trabalhadores, 
principalmente os de baixa renda. Está previsto para 2000 a implantação 
de creches nos Bairros Coqueiros e Rincão São José. 

06.20 - Meta: 	Aquisição de veículos para suprir as necessidades da Secretaria 
Objetivo: 	Dotar a Secretaria de 08 veículos, sendo: 02 carros (melhorando assim o des- 

locamento do pessoal de apoio), 03 kombis e 03 ônibus (para prestar servi-
ços adequados ao alunado e os professores da rede municipal e estadual, 
especialmente no Bairro Coqueiros. 
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06.2 1 - Meta: 	Aquisição de material didático-pedagógico e de limpeza 
Objetivo: 	Adquirir material didático-pedagógico, material esportivo e de limpeza, para 

que possamos dotar nossas escolas de condições para implantar o 
Programa de Educação de Alto Nível. 

06.22 - Meta: 	Reestruturação das Olimpíadas Municipais e dos Jogos Estudantis 
Taquarienses 

Objetivo: 	Reestruturar as Olimpíadas Municipais, descentralizando as etapas e 
reestruturando os jogos estudantis taquarienses, criando categorias por grau 
de ensino. 

06.23 - Meta: 	Aquisição de Unidade Móvel para assistência à saúde do educando 
Objetivo: 	Adquirir Unidade Móvel (ônibus), devidamente equipado para prestar assis- 

tência à saúde do educando. 

06.24 - Meta: 	Dotar de livros de Literatura Infanto-Juvenil e Didático-Pedagógico 
Objetivo: 	Desenvolver e despertar no educando o gosto pela literatura através de 

aquisição de livros de literatura para as escolas e didático-pedagógicos. 

06.25 - Meta: 

	

	Aquisição de material lúdico-pedagógico para as Escolas de Educação 
Infantil 

Objetivo: 	Desenvolver no educando, através de jogos lúdico-pedagógicos, as habilida- 
des psicomotoras, cognitivas e as inter-relações. 

06.26 - Meta: 	Aquisição de Pavilhão Cívico, mastros e suportes para as Escolas 
Objetivo: 	Construir bases para a colocação de bandeiras, desenvolver no educando 

o gosto pelas atividades cívicas. 

06.27 - Meta: 	Subsídios para Cursos, Seminários, Encontros e Palestras 
Objetivo: 	Subsidiar recursos para o aperfeiçoamento da equipe da Secretaria de 

Educação, extensivo aos professores da Rede Municipal. 

06.28 - Meta: 	Procurar através de estratégias ou instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas de Município, na área de ciência a fim de que trabalhem, 
priorizando o aluno no processo educativo, respeitando seu ritmo próprio e 
proporcionando-lhe condições de crescimento. 

06.29 - Meta: 	Procurar, através de estratégias ou, instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas do Município, na área da Ciência, através do Núcleo de Apoio 
Didático-Pedagógico Instrucional -NADPJ 

Objetivo: 	Procurar, através de estratégias ou instrumentos diversos, prestar orientação 
às Escolas do Município, na área de Ciências a fim de que trabalhem, 
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novo olhar com que deve ser visto o Ensino Religioso, a partir da LDB (Lei 
n° 9.394/96). 

06.37 - Meta: 	Aquisição de colchões, carrinhos, cadeirões, mesas, cadeiras para as Escolas 
de Educação Infantil 

Objetivo: 	Adquirir móveis, brinquedos, colchões e demais objetos, para as Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEI), levando em conta o agrupamento 
de crianças, de acordo com sua faixa etária, necessidades e interesses. 
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06.01.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 

06.01.01 - Meta: 	Apoio sistemático à Banda Municipal 
Objetivo: 	Apoiar sisternaticamente a Banda Municipal, possibilitando a boa 

representação de nosso Município, tanto nos eventos locais ou em outras 
comunidades, custeando o material à organização e ao funcionamento, bem 
corno o uniforme e as despesas de transporte, quando necessários. Através da 
Banda Municipal desenvolver nos jovens o gosto pela música, dando assim 
oportunidade e realização pessoal e profissional. 

06.0 1.02 - Meta: 	incrernentação dos Projetos Culturais no Município 
Objetivo: 	Oportunizar através do Conselho Municipal de Educação e Cultura, opções 

de atividades extra-classes, que ocupem as crianças e adolescentes em 
atividades esportivas, formadoras da personalidade, desenvolvendo aptidões 
vocacionais, preparando o jovem para a sociedade e para a vida. 

06.0 1.03 - Meta: 	Apoio as iniciativas culturais da comunidade 
Objetivo: 	Apoiar e participar das iniciativas culturais da comunidade, tanto cultural 

corno material, quando estiver dentro dos padrões estabelecidos. 

06.0 1.04 - Meta: 	Elaboração de calendário de eventos culturais, programando assim as 
atividades desta área 

Objetivo: 	Elaboração do calendário anual de eventos culturais do Município através 
das datas festivas oficiais e das sugeridas pelas entidades culturais, sociais e 
beneficentes, para que se possa desenvolver um trabalho de alto nível. 

06.01.05 - Meta: 	Ampliação e incrementação das oficinas de: pintura, música, instrumental, 
canto coral, técnica vocal, artes marciais, danças folclóricas, oficinas 
alternativas 

Objetivo: 	Oferecer em convênio com a Secretaria de Cultura do Estado e outras 
oficinas alternativas, mantendo com o nosso pessoal próprio as diversas 
atividades culturais. 

06.0 i .06 - Meta: 	Participação na imprensa falada, escrita e televisiva da Região 
Objetivo: 	Participar na imprensa falada, escrita e televisiva, através de entrevistas, 

palestras e comentários culturais, bem como, documentários e eventos. 

06.01.07 - Meta: 	Participação nas reuniões mensais, regionais e estaduais do CODIC-AMVAT 
Objetivo: 	Participar mensalmente das reuniões estaduais do Conselho dos Dirige.ntes 

de Cultura - C.ODIC, transformando seus resultados em ações no Município 
e reuniões da AMVAT. 	 , 
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06.01.08 - Meta: 	Manter intercâmbio cultural, regional e estadual, participando de seminários, 
palestras, fóruns e cursos 

Objetivo: 	Participar de intercâmbio cultural, através de seminários, palestras, fóruns e 
cursos que beneficiem nossa ação cultural do município e região. 

06.01.09 - Meta: 	Aquisição e organização de acervo da Biblioteca Municipal 
Objetivo: 	Adquirir, promover e desenvolver campanhas junto à comunidade e 

entidades do gênero para aumentar e enriquecer o acervo da Biblioteca 
Municipal. 

06.01.10 - Meta: 	Conservação e ampliação do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana 
Objetivo: 	Conservar e ampliar o acervo do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana, 

dotando os mesmos de todas as condições necessárias a um bom 
desempenho das atividades culturais e de informações. 

06.0] . li - Meta: 	Promoção de cultura e lazer para a 33  Idade 
Objetivo: 	Promover encontros e palestras para a comunidade da 33  Idade, promovendo 

também eventos culturais e de lazer, fazendo com que cada vez mais 
reintegremos estas pessoas queridas à sociedade. 

06.01.12-. Meta: 	Promoção e realização de Seminário Municipal de Cultura 
Objetivo: 	Promover e realizar Seminário Municipal de Cultura para integrar a 

comunidade e descobrir novos talentos, assim integrando-os aos meios 
culturais de nosso município e região. 

06.01.13 - Meta: 	Promoção de feiras culturais, exposições e valores da terra 
Objetivo: 	Promover feiras culturais e exposições. Descobrir e incentivar os valores da 

terra, desenvolvendo assim um trabalho de integração com a comunidade. 

06.01.14 - Meta: 	Adaptação de utilização de espaço fisíco no prédio do Seminário Seráfico 
São Francisco para dotar o Município de local apropriado para realização de 

- peças teatrais, festivais e convenções 
Objetivo: 	Tendo em vista o espaço fisico adequado e a necessidade urgente, que temos 

de dotar nosso Município de local para realizarmos convenções, festivais e 
espetáculos culturais e outros tipos de apresentações, é de vital importância 
para o desenvolvimento éultural e de lazer de Taquari. 

06.01.15 - Meta: 	Definição e adequãção de local apropriado para realização de eventos, como: 
carnaval, desfiles e outras atividades culturais, de lazer e entretenimento 

Objetivo: Se faz necessário que se defina e adecue local apropriado para a realização 
destes eventos, pois são, de sua importância para a estruturação e 
desenvolvimento dos meios culturais de Taquari. 
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06.01.16 - Meta: 	Apoio e incentivo a recuperação do Theatro São João 
Objetivo: 	Apoiar e incentivar a recuperação do Theatro São João, é hoje, para Taquari, 

o resgate da cultura de nossa terra, pois aquela casa, é palco de nossas 
tradições. 

06.01.17 Meta: 	Estruturação e realização do Natal Açoriano em Terra Gaúcha 
Objetivo: 	Esta promoção resgatou a tradição de nossas origens, e tornou-se evento 

indispensável no aprimoramento de nossa cultura, hoje já alcançando além 
das fronteiras do Município, tornando-se um evento estadual. 

06.01.18 - Meta: 	Reestruturação do prédio da antiga Prefeitura Municipal 
Objetivo: 	Reestruturar o prédio da antiga Prefeitura, é resgatar a história do município, 

é dotar aquele espaço fisico de condições de funcionamento, podendo ser 
utilizado futuramente para abrigar a Biblioteca Municipal, a Sala Açoriana, 
entre outros. 

06.01.19 - Meta: 	Adquirir equipamentos audio-visuais 
Objetivo: 	A ação cultural abrange infinitas questões como a música, a dança, a arte, 

etc... A necessidade premente é de adquirir 01 aparelho de som com toca-
disco e CD, caixas de som potentes o suficiente para eventos de pequeno 
porte. Retroprojetores para ilustração em palestras dadas pelo Departamento 
de Cultura e Projetor para Slides, etc... 

06.01.20 - Meta: 	Equipar as escolas municipais com simbolos oficiais de Taquari 
Objetivo: 	Dotar as escolas de bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e de Taquari, 

despertando assim nos alunos o espírito cívico e ratificar a importância dos 
símbolos oficiais de nossa Pátria. 

06.01.21 - Meta: 	Material informativo do município 
Objetivo: 	E indispensável termos sempre material informativo sobre Taquari, 

mostrando seus pontos turísticos, empresas, aspectos históricos da nossa 
colonização. 

06.0 1.22 - Meta: 	Reconstituir o calçamento da Rua Jacob Arnt 
Objetivo: 	Conservar e reconstituir o calçamento desta rua, significa resgatar e manter 

viva a história da colonização açoriana em Taquari e também do início da 
expansão comercial e populacional vivida durante algumas décadas. Este 
patrimônio cultural é muito necessário ao resgate de nossas origens, precisa 
ser conservado. 
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06.01.23 - Meta: 	Construir passarela na Lagoa Armênia 
Objetivo: 	Valorizar e explorar a beleza natural da Lagoa Armênia, que é importante 

ponto turístico e cultural em nosso município. Com  a construção de urna 
passarela, poderemos ter um contato mais estreito com a natureza, que ali se 
criou tão bela. 

06.01.24 - Meta: 	Comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil 
Objetivo: 	Organizar para o dia 22 de abril de 2000, urna grande festa para a população 

taquariense, interagindo em todos os segmentos da sociedade num 
congraçamento de vozes, dança, música, arte e show. Procurar resgatar o 
amor ao País e as coisas que nos pertencem, comemorando com muita 
alegria, saúde e paz os 5 séculos de grandes histórias. 

06.01.25 - Meta: 	Promover Intercâmbio com o Governo de Portugal 
Objetivo: 	Através da Prefeitura Municipal, promover intercâmbio cultural entre o 

Município e os Açores, por meio de Cursos sobre Açorianiedade nas Ilhas, 
encontros com o Governo Português para realização de Convênios, projetos, 
etc... 

06.01.26 - Meta: 	Aquisição de equipamentos de informática 
Objetivo: 	Dotar o Départamento de Cultura, a Casa Costa e Silva e o CMEC de 

computadores com impressoras para melhor organização e funcionamento 
das atividades, visto que pela falta destes não podemos confeccionar 
projetos, relatório, oficios, cartazes, organizar arquivos e patrimônio. 

06.01.27 - Meta: 	Criação de cargos para a cultura 
Objetivo: 	Para um melhor andamento das atividades da Secretaria de Educação e 

principalmente do Setor Cultural, necessita-se de um auxiliar direto à 
Coordenação de Cultura, que realizará o que o secretário vem detendo-se, 
como: serviços burocráticos, de organização de arquivos, digitação de 
correspondências, etc. Além desse cargo, o Patrimônio Histórico de Taquari 
precisa de uma pessoa que fique responsável pela conservação e ampliação 
do seu espaço, bem como, para fazer projetos dentro dessa área. 

06.0 1.28 - Meta: 	Incentivo às festas populares e tradicionalistas 
Objetivos: 	Incentivar as festas e folguedos populares que evidenciam a cultura açoriana 

e tradicionalista, visto que ternos em nosso município uma grande riqueza 
cultural que se mostra e se resgata através desses eventos. Em especial o 
Natal Açoriano em Terra Gaúcha, cujo evento destaca-se em nível estadual e 
já é uma demonstração da arte, da música e da religiosidade dos nossos 
colonizadores. 
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ANEXO Vi 

07.00 - SECREtARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
URBANOS 

07.01 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços de Secretaria 
Objetivo: 	Ações desenvolvidas visando a adequação dos recursos humanos, materiais, 

financeiros e técnicos com vistas aos objetivos da Administração Municipal. 

07.02 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços da Sub-Prefejtura do 1° Distrito 
Amoras 

Objetivo: 	Manter e conservar todos os serviços da Sub-Prefeitura do 10  Distrito de 
Amoras, com todas as suas atividades para bem servir aquela próspera 
comunidade. 
Destinar recursos para a instalação da Sub-Prefeitura do Distrito de Amoras. 

07.03 - Meta: 	Aquisição de máquinas e veículos 
Objetivo: 	Dar condições de trabalho à Secretaria de Obras, a fim de que esta consiga 

cumprir com suas metas, garantindo a qualidade dos serviços prestados, 
tanto na zona urbana quanto na zona rural. 

07.04 - Meta: 	Desapropriação de imóveis e áreas de terras para a execução do Plano. 
Diretor, dentro das prioridades administrativas 

Objetivo: 	Proporcionar condições de efetuar as metas propostas, necessárias ao 
desenvolvimento do município, objetivando equacionar problemas existentes 
e futuros. 

07.05 - Meta: 	Pavimentação asfáltica do anel viário 
Objetivo: 	Na Rua Orfelino Martins e Avenida Farrapos até a Júlio de Castilhos. 

Desviar trânsito pesado do centro da cidade, que vem ocasionando um sério 
desgaste da pavimentação das principais ruas, além de, diminuir os riscos 
relativos à segurança da população e promover desenvolvimento local. 
Extensão da Av. Lautert Filho até a Rua Orfelino Martins. 

flnflt 	IR.,.. 	 AC1 	--------------------- 	 -- -- 	--- - ---- --- 	fl 	 ' 	..........-- 
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com o Estado 
Obietivo: 	O asfaitamento da estrada do Rincão São José é urna necessidade para o 

desenvolvimento daquela região, valorização e conforto para os moradores. 
dando condições de melhor acesso aos fiéis aue visitam em grande nilimero o 
Santuário de Nossa Senhora da Assunção. 

......... ....... 
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07.07 - Meta: 	Calçamento e Asfaltamento 
Objetivo: 	Objetiva atingir as ruas que não foram beneficiadas, proporcionando com 

isso, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como facilitar o 
desenvolvimento geral do Município. 
Conservar e melhorar o calçamento e asfaltamento já existente, bem como a 
conclusão ou asfaltamento de algumas ruas,. especialmente: Palermon 
Saraiva, Adroaldo Mesquita da Costa, Castelo Branco, José Martins Bizarro, 
Carlos L. Voges, Eugênio Precht, Assis Brasil, Mário Saraiva, Américo J. 
Quadros, Cônego Tostes, Cléber Mércio Pereira, Viela 310, Horácio Xisto 
Junqueira, Léo Wienandts, Roberto C. Conceição, Arthir Schenck, Emilio 
Labres, José Porfirio da Costa, Waidomiro Mércio Pereira, Av. 20 de 
Setembro, Pedro K. Renner, João Goulart, Manuel Luiz Capelão, Clementina 
Lautert Capelão, Manoel Otávio Rosa, Ceci Leite Costa, José Farias Filho, 
Hugo T. Kern, Miguel Tostes, Mário Rodrigues de Freitas, Vicente Labres, 
Baden Powell e Viela 191, Riachuelo, Fábio Haussen Pereira, Israel Bizarro, 
Otto Henztse, Sadi de Almeida Castro, Alberto Lengler, Sérgio Dutra Bastos, 
Lucinda Capelão, Edu Renner,. Diogo Vilanova, Amaro R. Pereira, Manoel 
L. Martins, Euclides da Cunha, João Oliveira, Viela 181, Viela 182, Viela 
183, Viela 184, Rodolfo R. Barcelos, Rubens Felipe de Souza, Antenor de 
Souza Rosa, Pedro Conceição, Viela 395 e Borges de Medeiros e Antônio 
Mana da Silva. 

07.08 - Meta: 	Construção e reforma de pontes, pontilhões e bueiros 
Objetivo: 	Visa melhorar a qualidade das vias públicas e conseqüentemente facilitar o 

fluxo de veículos, tanto na zona urbana, quanto na rural, especialmente a 
ponte sobre o Arroio Santa Cruz, Arroio do Potreiro e Arroio Capivara. A 
construção de bueiros objetiva melhorar o escoamento das águas das chuvas 
e evitar alagamentos, e os desgastes das vias públicas já beneficiadas. Erguer 
a ponte do Arroio Tinguité, na localidade de Caramujo. 

07.09 - Meta: 	Construção, ampliação e remodelação da rede de iluminação pública 
Objetivo: 

	

	- Iluminar ruas, rodovias e praças. Dotar residências de energia, aumentando a 
segurança da população e melhorando a qualidade de vida. 

07.10 - Meta: 	Melhoria do Camping Municipal 
Objetivo: 	Proporcionar as pessoas que fazem uso desta área, mais lazer, maior 

segurança, melhor apresentação estética e infra-estrutura adequada ao 
atendimento de qualidade. 

07.11 - Meta: 	Melhoria das calçadas 
Objetivo: 	Promover mais segurança aos pedestres que circulam em nosso município, 

evitando que aconteçam danos a sua saúde, devido a possíveis quedas, 
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efetuado pelo mau estado de conservação das calçadas. Realizar a 
conservação e melhorias nas calçadas da Av. Getúlio Vargas. 

07.12 - Meta: 	Buscar a atenção do Estado para a importância da pavimentação asfáltica 
entre a Rodovia Maurício Cardoso e a Estrada da Produção (BR 386) 

Objetivo: Proporcionar uma maior integração entre os municípios do Vale do Taquari, 
além de promover o escoamento mais rápido e seguro da produção industrial 
e agrícola. 

07.13 - Meta: 	Paisagismo e urbanização 
Objetivo: 	Construção, manutenção, melhorias e arborização de praças, jardins e 

logradouros públicos, objetivando ampliar as áreas de lazer já existentes no 
Município, além de criar novos espaços que atendam a essa finalidade. 
Urbanizar a lateral da Av. Getúlio Vargas. 

07.14 - Meta: 	Eletrificação rural 
Objetivo: 	Promover a extensão de rede elétrica às áreas rurais, buscando melhorar as 

condições de vida de nossa população. 

07.15 - Meta: 	Aquisição de veículo e equipamentos para o Corpo de Bombeiros 
Objetivo: 	Adquirir veículo e equipamento para montar serviço de proteção à incêndios, 

torna-se necessidade vital, pois é grande desejo da população taquariense. 

07.16 - Meta: 	Construir e equipar prédio da Sub-Prefeitura do 1° Distrito de Amoras 
Objetivo: 	Dotar a Sub-Prefeitura do 1° Distrito de Amoras de prédio com instalações 

necessárias, para o bom desempenho das atividades inerentes aos trabalhos 
realizados nas melhorias daquela localidade. 

07.17 - Meta: 	Construção de obras públicas às famílias carentes de baixa renda 
Objetivo: 	Construir casas populares, visando atender famílias de baixa renda, 

auxiliando também com material na reforma das obras das casas já 
existentes. 

07.18 - Meta: 	Construção de rede de esgoto 
Objetivo: 	Promover o saneamento básico dos bairros e centro da cidade 

07.19 - Meta: 	Locar e adquirir veículos de serviço de coleta de lixo doméstico 
Objetivo: 	Locar e adquirir veículos, serviços, equipamentos e materiais para que se 

instale no município, Usina de Reciclagem de Lixo, eliminando assim, os 
problemas existentes na limpeza da cidade, contribuindo para a preservação 
do meio ambiente. 

u, 
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07.20 - Meta: 	Reestruturação e recuperação do Porto de Taquari 
Objetivo: 	Reestruturar e recuperar o Porto de Taquari, é reinvestir nos recursos 

hídricos, que nos proporciona o rico Rio Taquari, reativando assim o 
transporte hidroviário, ocasionando no barateamento dos transportes e 
ativação de intercâmbio turístico com as diversas regiões. 

07.21 - Meta: 	Ampliação ou conclusão de Associações de Bairro 
Objetivo: 	Auxiliar as Associações de Bairros regularmente organizadas, nas obras de 

ampliação ou conclusão de suas instalações, especialmente no Bairro 
Caieira. 

07.22 - Meta: 	Desapropriação de área de terras para instalação da Associação de 
Moradores do Baino Coqueiros e Associação Atlética Avenida 

Objetivo: 	Visa dar condições à Associação de Moradores do Bairro Coqueiros, bem 
como a Associação Atlética daquele Bairro, para a construção de s s sedes. 

..' 
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ANEXO Vil 

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

08.01 —Meta: 	Manutenção dos serviços de saúde e meio ambiente 
Objetivo: 	Manter esses serviços de vital importância para a população e 

principalmente suprir as carências que temos, determinando uma visão bem 
mais apurada do problema, pois a prevenção de doenças é meta prioritária, 
tanto na assistência médica, como social e no que diz respeito a prevenção 
de ambiente. 

08.02 - Meta: 	Aquisição de aparelho de ecografia 
Objetivo: 	Dotar a Unidade de Saúde local, deste aparelho, para detectar com mais 

facilidade e gratuitamente as enfermidades de nossa população carente, pois, 
na iniciativa privada, os custos destes exames são muito elevados. 

08.03 - Meta: 	Convênio com Instituições Hospitalares e Comunitárias 
Objetivo: 	Manter, aumentar e melhorar a assistência médica e sanitária à população 

em Convênio com Instituições Hospitalares e Comunitárias. Este objetivo é 
de vital importância, e cada vez mais necessário, porque a população carente 
aumenta constantemente, e é nossa obrigação prevenir a saúde dos 
municípes. 

08.04 -. Meta: 	Assistência à criança, à gestante e ao idoso 
Objetivo: 	Promover a assistência à criança desnutrida, ao idoso• e à gestante de alto 

risco, através de ação direta, observando as normas dó SISVAN. 

08.05 - Meta: 	Prevenção do Câncer 
Objetivo: 	Prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de colo uterino, através de 

medidas de controle (coleta e exame de material ginecológico) em parceria 
com laboratórios locais e com o Estado. 

08.06 —Meta: 	Prevenção de doenças odontológicas 
Objetivo: 	Prevenir e reduzir doenças odontológicas, através de programas de educação 

e higiene bucal, nas creches e escolas e dando atendimento básico aos casos 
de necessidade. 

08.07 - Meta: 	Vigilância sanitária 
Objetivo: 	Evitar a contaminação da população por alimentos, fiscalizar 

estabelecimentos comerciais do ramo, que não cumpriram com as normas de 
higiene, através da vigilância sanitária que realizará vistorias periódicas. 
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08.08 - Meta: 	Programa de Prevenção 
Objetivo: 	Buscar junto a comunidade, casos de doenças de notificação compulsóna e 

implementar programa de prevenção e cuidados para evitar a disseminação 
de doenças através da vigilância epidemiológica ativa e participativa junto 
aos médicos. 

08.09 - Meta: 	Recursos materiais e humanos 
Objetivo: 	Equipar e manter adequadamente com recursos materiais e humanos, os 

postos de saúde junto às comunidade, prestando atendimento médico e 
serviço de enfermagem à população. 

08.10 —Meta: 	Atendimento à deficientes mentais e dependentes químicos 
Objetivo: 	Criar espaço para atendimento diário e permanente às pessoas portadoras de 

doenças mentais e dependentes químicos, proporcionando atividades de 
ocupação e integração à sociedade. 

08.11 - Meta: 	Intensificação da vacinação infantil 
Objetivo: 	Intensificar a vacinação infantil, conforme calendário da SSMA, a fim de 

atingir um maior índice de crianças imunizadas, evitando com isso doenças 
em condições de prevenção. 

08.12—Meta: 	Aquisição de ônibus com Unidade Volante e Gabinete Odontológico e 
Ginecológico 

Objetivo: 	Atender a comunidade rural do município. 

08.13 —Meta: 	Aquisição de ambulância 
Objetivo: 	Para atender e suprir as necessidades emergenciais da saúde. 

08.14 - Meta: 	Ampliação e melhorias dos cemitérios municipais 
Objetivo: 	Aquisição de área adjacente ao Cemitério Municipal para ampliação e 

construção de gavetas junto ao mesmo. 

08.15 - Meta: 	Instalação de Rede de Esgoto Cloacal e Estação de Tratamento de Resíduos 
no Município 

Objetivo: 	Promoção do saneamento básico do município, visando a despoluição do Rio 
Taquari e arroios adjacentes. 

08.16 - Meta: 	Reestruturação do aterro sanitário incluindo a compra de terrenos 
Objetivo: 	Reestruturar o aterro sanitário no lixão do município, atendendo uma 

necessidade permanente, assim sendo, colaborando para a segurança do meio 
ambiente. 	

/ 
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08.17 - Meta: 	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 
Objetivo: 	Dotar o Departamento de Meio Ambiente com uma atividade específica para 

atender toda a manutenção e expandir comunitariamente suas funções. 
Celebrar e manter Convênios com a União, Estado, FEPAM, FAMURS, 
Universidades, visando atender a legislação vigente e colocar serviços à 
disposição da comunidade. 
Manter Convênio com a AMVAT e IJN1VATES para assistência e 
confecção de laudos técnicos para autorizar atividades industriais, 
comerciais, prestação de serviços e loteamentos, 

08.18 - Meta: 	Construção, ampliação e melhorias de Postos de Saúde 
Objetivo: 	Visa construir postos de saúde no Município, especialmente na localidade de 

Bom Jardim e Fazenda Pereira, bem como realizar a ampliação e melhorias 
dos já existentes. 
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ANEXO VIII 

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL 
E TURISMO 

09.01 - Meta: 	Manutenção e conservação dos serviços da Secretaria 
Objetivo: 	Desenvolver ações visando a adequação dos recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos, visando atendimento qualificado à população 
taquariense. 

09.02 - Meta: 	Informatização da Secretaria 
Objetivo: 	Com a aquisição de computadores a Secretaria terá condições de formar o 

seu banco de dados possibilitando informações rápidas sobre situações nas 
áreas econômicas, social e turística. 

09.03 - Meta: 	Qualificação de mão-de-obra 
Objetivo: 	Firmar convênios com o SENAI, SENAC e Governo do Estado, para 

possibilitar a obtenção de cursos profissionalizantes que venham a qualificar 
a mão-de-obra taquariense, especialmente nos ramos de atividades mais 
desenvolvidos no Município e região. 

09.04 - Meta: 	Programa de Fomento à Produção Industrial através de concessões, estímulos 
e patrocínios em exposições e feiras 

Objetivo: 	Fomentar, aperfeiçoar e modernizar a produção industrial taquariense, 
concedendo incentivos e patrocinando a participação de nossas indústrias em 
exposições e feiras dentro e fora do Município. 

09.05 - Meta: 	Locação e aquisição de prédios industriais e áreas de terras 
Objetivo: 	Atrair novas indústrias para o Município que se comprometam com a 

geração mínima de 10 (dez) empregos diretos de acordo com a Lei. Os 
prédios e outros incentivos servirão para trazer novos investimentos na área 
industrial, diversificando o nosso parque industrial e gerando novos postos 
de trabalho para nossa gente. 

9.6 - Meta: 	Programa de Incentivo ao Turismo de Taquari 
Objetivo: 	Planejar e divulgar as atrações turísticas de nosso Município nas áreas 

naturais, arquitetônicas, culturais, religiosas e de eventos em geral. Taquari 
possui um grande potencial turístico que precisa ser conhecido no Estado e 
País e melhor aproveitado economicamente por nossa comunidade. 

/ 
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ANEXO IX 

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

10.01 - Meta: 	Aquisição de equipamentos e material permanente 
Objetivo: 	Equipar a Secretaria com móveis e equipamentos de trabalho, tornando suas 

atividades eficazes, nas ações relacionadas à formulação, aprovação, 
execução e avaliação dos resultados dos projetos. 
Adquirir computador e impressora. 

10.02 - Meta: 	Elaboração e execução do Plano Diretor do Perímetro Urbano da cidade 
Objetivo: 	Elaborar e executar o Plano Diretor do Município, é necessidade urgente, 

pois hoje, as verbas estaduais, federais e internacionais vinculam a sua 
aprovação ao ordenamento do mesmo. 

10.03 - Meta: 	Elaboração e execução do Censo Econômico Municipal 
Objetivo: 	Executar o Censo Municipal é dotar os órgãos públicos de todas as 

informações possíveis e necessárias para um bom desempenho 
administrativo. 

10.04 - Meta: 	Criação do Centro de Qualificação Profissional 
Objetivo: 	Dotar o Município de Centro de Qualificação Profissional, é fazer com que 

nossa Comunidade, tome-se qualificada para entrar no concorrente mercado 
de trabalho, dando preferência à área técnica: encanadores industriais, 
soldadores, mecânico-montador, eletricistas de força e controle, desenhista-
mecânico, etc.. 

10.05 - Meta: 	Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal 

Objetivo: 	Desenvolver ações que visam a conscientização e materialização de um 
desenvolvimento sustentável para o nosso meio ambiente. 

10.06— Meta: 	Convênio com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul 
Objetivo: 	Eventos culturais em geral. 

10.07 - Meta: 	Cadastramento de terrenos e regularização de loteamentos 
Objetivo: 	Atualizar cadastro, com levantamento e assistência técnica, visando a 

regularização de loteamentos, e proporcionando o título de propriedade para 
centenas de famílias, que mantem somente a posse de imóveis. 
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"Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2000 e dá outras providên-
cias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1 - Ficam estabelecidas, para elaboração do Orçamento da 
Administração Pública Municipal direta e indireta, relativo ao exercício de 2000, as 
Diretrizes de que tratam esta Lei, as prioridades e metas constantes do Anexo 1. 

Au. 2° - A partir das prioridades e objetivos constantes do Anexo 
1 desta, serão elaboradas propostas orçarnentárias para 2000, de acordo com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

§ r - Os investimentos em fase  de execução terão preferência 
sobre os novos projetos. 

§ 2° - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa 
da anulação de dotações destinadas à investimentos em andamento. 

§ 
30 - O pagamento dos serviços da dívida d.e pessoal e de 

encargos, terão prioridades sobre as ações de expansão. 
§ 4° - Para elaboração da proposta orçamentária para 2000, deve-

se, ainda, obedecer o disposto na Lei n° i .498/94. 
Art. 3° - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária, 

deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei. 
Art. 40 - As receitas e despesas do. orçamento da Administração 

direta, serão classificadas e demonstradas segundo a Legislação vigente. 
Art. 50 - Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos 

das alterações na Legislação Tributária, especificamente sobre: 
1 - consolidação da Legislação vigente, que regula cada tributo de 

competência do Município; 
II - adequação da Legislação Tributária Municipal, as eventuais 

modificações da Legislatura Federal 
IV - revisão das isenções e incentivos fiscais 
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Prefeituru municipI de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Of. Gab. no 3 82/99 
	

Taquari, 27 de setembro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Na oportunidade, solicitamos a inclusao e 
alteraçao de metas no Anexo V, referente a Secretaria Municipal 
de Educaçao e Cultura, pois, revisando o Projeto de Lei, que dispõe 
sobre a Lei de biretrizes Orçamentárias para o ano de 2000, 

constatamos que algumas metas nao foram contempladas e outras 
necessitam ser alteradas para o bom desenvolvimento das 

atividades da SMEC para o próximo ano. 

- Inclusao de metas, referente a Educaçao 
Infantii 

Conforme a Lei n° 9394/96 0  a Educaçao Infantil é a primeira etapa 
da educaçao básica, constituindo direito da criança de O a 06 anos, 

a que o Município e a Família tem o dever de atender. O nosso 
Município, hoje-, já vem atendendo esta demanda; através da 
cedência de Professores, Funcionários e outros recursos. E, para 

que a Prefeitura Municipal possa dar continuidade ao atendimento 

dessa clientela, precisamos adequar a Legisiaço vigente, 
transferindo essa responsabilidade da Assistência Social para a 
Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura. 

- Metas à serem incluídas: 

* Criaçao e estruturaçao de Escolas Municipais de Educaçao 
Infantil 

* Aquisiçao de equipamentos, material permanente e pedagógico 
* Manutençao da educaço infantil 	 / 

1/ 
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• Aquisiçao de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza 
• Transporte Escolar 

• Aquisiçao de veículos 
• Municipalizaço das Creches, transformando-as em Escolas 
Municipais de Educaçao Infantil 
* Educaçao de jovens e adultos, Ciclos Inicial e Final: a educaço de 
jovens e adultos é destinada àqueles que no tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria. 

Visando a erradicaçao do analfabetismo e o fortalecimento da 

política pública de Educaçao, temos como meta: Implantaçao de 
Projetos de Educaçao de Jovens e Adultos, Ciclo Inicial (1 a 4Q 

séries) e Ciclo Final (5G  a 8 séries). 
- Conselho Municipal de Educaçao 

Manutençao do Conselho Municipal de Educaço, dotando-o de 
recursos humanos, material de consumo e outros. Adequaçao de 
espaço físico, aquisiçao de mobiliário, equipamentos e material 

permanente, para o funcionamento do referido Conselho. 
- 	

- bepartamento de Legislaço e Normas 
* Manutençao do bepartamento de Legislaçao e Normas, 
disponibilizando-lhe recursos humanos, material de consumo e 
outros. 

* Aquisiçao de equipamentos e material permanente, visando a 
estruturaçao do bepartamento. 

Outra meta, que julgamos importante incluir é 
a aquisiço de terrenos para ampliação de prédios das Escolas 
Municipais (que se fizerem necessárias). 

Solicitamos, também, a alteraço da Meta 
06.18 referente ao Apoio das Entidades Conveniadas (APAE, Lar 
sao José e outras, visto que, tal meta passou a ser de. competência 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura munitipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

da Assistência Social e contemplada pela mesma, ficando com a 
seguinte alteraçao e redaçao: 

- Apoio as Escolas Conveniadas (Escola 
Especial Sao Raphael, Escola Particular de Ensino Fundamental 
Nossa Senhora da Conceiçao, Escola Técnica Cenecista Sao José e 
Escola Particular Barreto Vianna. 

Em anexo, estamos encaminhando as 
referidas inclusões e alteraçao, relativas a Lei de biretrizes 
Orçamentárias, Anexo V, da Secretaria Municipal de Educaçao e 
Cultura. 

Contando 	com a habitual 
atenciosamente subscrevemo-nos.. 

Namir Luiz Jant 
Prefeito Municir 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo bavid Mulinari 

bb. Presidente Camara Municipal 
N/Cidade 

acolhida, 
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06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

06.01-META: 	Elaboração do Regimento das EçoJas Municipais. 

OBJETIVO : 	Elaborar o Regimento das Escolas Municipais de acordo com a nova Lei 

dc Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei Federal n° 9.394, dc 20.12.1996 e com a 
realidade local. 

06.02-META: - Manutenção dos Serviços de Pessoal e Assessoramento 

OBJETIVO: 	Ações desenvolvidas, visando adequação dos Recursos 1-1 uinanos, 
técnicos, financeiros e institucionais para melhorar as atividades desenvolvidas pela 

Secretaria. 

06.03-META: 	Recuperação, ampliação e conservação dos prédios escolares. 

OBJETIVO: 	Recuperar os prédios da rede de ensino municipal que não ofirecein as 

condições ideais para a prática pedagógica, ampliar o número de salas de aula de seis 
prédios escolares para atender a clientela do ensino fundamci.lal. 

06.04-META: 	Aquisição de mobiliário e equipamentos 

OBJETIVO: 	Adquirir 800 conjuntos de classes escolares, 30 armários, 20 birôs, 08 
balcões com pias, 20 cadeiras estofadas, 12 máquinas de datilografar, 10 mimiúgrafos, 02 
máquinas dc xerox, 02 retroprojetores, 04 televisores, 04 vídeo-cassetes, lO arquivos de 
aço, 30 estantes para bibliotecas, 20 mesas para computador, equipamentos para laboratório 
(microscópios, tubos de ensaio, balança e outros). 

06.05-META: 	Aquisição de terreno para ampliação das Escolas Municipais. 

OBJETIVO: 	Adquirir terrenos para ampliar as Escolas Municipais, atendendo a 
clientela. 

06.06- META: Criação de novas séries na Rede Municipal. 

OBJETIVO: 	Criar novas séries na Rede Municipal, para atender a demanda CXÍSICIIÉC. 
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06.07- META: implantação de Programa de Educação de Jovens e Adultos, Ciclos Inicial 
e Final. 

OBJETIVO: 	Implantar o Projeto de Educação de Jovens e Adultos, Ciclos Inicial e 
Final, nas Escolas Municipais sendo uma necessidade da maior importância, tendo em vista, 
erradicação do analfabetismo, fortalecendo a política pública de Educação. 

06.08- META: Adequação ao Regimento Matrícula por Dependência. 

OBJETIVO: 	Adequar ao Regimento das Escolas Municipais pennitindo matricula por 
disciplina e dependência. 

06.09- META: 	Abertura de Concurso Público para proftssorcs. 

OBJETIVO: 	Promover Concurso Público para professores e funcionários de escolas 
nas áreas em que se fizerem necessárias para um maior aprimoramento dos quadros da 
Secretaria. 

06.10- META: 	Reformulação do Plano de Carreira do Magistério Municipal, criação do 
quadro de funcionários por escolas e reestruturação dos projetos de supervisão. 

OBJETIVO: 	Reformular o Plano de Carreira do Magistério Municipal, através de estudo 
conjunto entre Executivo, Legislativo e Comunidade Escolar, realizando alterações que se 
fizerem necessárias para um bom desenvolvimento administrativo e pedagógico, 
adequando-o a nova Lei de Diretrizes e Bases, encaminhar projeto de lei, criando quadro de 
funcionários por escolas, tais como: serviços gerais, secretários de escola, bibliotecários e 
outros. Reestruturar os projetos pedagógicos de supervisão, tais como: criação de unidades 
executoras, descentralização do serviço de supervisão, oficinas pedagógicas e outros. 

06.11- META: Informatização da Rede Escolar Municipal. 

OBJETIVO: 	Informatizar a SMECTUR, bem como, a Rede Escolar Municipal, 
através de microcomputadores, impressoras e demais equipamentos necessários, colocando 
a disposição monitores para ministração de cursos de treinamcnto aos educandos. 

06.12- META: Promoção de Cursos de Atualização e Aperfeiçoamneto. 

OBJETIVO: 	Promover cursos de atualização e aperfeiçoamento: l'rofcssores 
Municipais que atuam na rede municipal em diferentes áreas de ensino. 
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06.13- META: 	Programa de hortas escolares e suplemcntação da merenda. 

OBJETIVO: 	Desenvolver com a comunidade escolar, programa de Implantação de 
hortas escolares, suplementando a merenda com todos os nutrientes de alta qualidade. 

06.14- META: Rcequipamento da Banda Municipal. 

OBJETIVO: 	Recquipar a Banda Municipal através da aquisição de novos 
instrumentos musicais, uniformes e demais acessórios, para que suas apresentações eni 
nossa cidade ou em outros municípios, tenham o desempenho esperado. 

06.15- META: 	Construção e conservação de quadras de esportes, praças de recreação e 
lazer nas escolas. 

OBJETIVO: 	Oferecer a comunidade escolar a oportunidade de desenvolver a parte 
fisica e social da construção de quadras esportivas e praças de recreação e lazer, com a 
finalidade de unir alunos, pais e professores. 

06.16- META: 	Fornecimento dc 	vale-transporte à Rede Municipal dc Ensino 
Fundamental. 

OBJETIVO: 	Fornecer vale- transporte aos alunos da Rde Municipal, Ensino 
Fundamental, conforme Legislação vigente. 

06.17- META: 	Criação de Centro Municipal de Atendimento 

OBJETIVO: 	Criar um Centro de Atendimento ao educando para atender aos alunos 
que necessitem de uni acompanhamento especial de profissionais como: Psicopedagogo, 
psicólogo, sociólogo, fonoaudiólogo e outros de acordo com a necessidade. 

06.18- META: 	Reestruturação do Núcleo de Apoio Didático- Pedagógico e 
Instrucional. 

OBJETIVO: 	Reestruturar o Núcleo de Apoio Didático -Pedagógico e Instrucional, 
descentralizando o atendimento, e dando outra visão organizacional, fazendo com que este 
atue junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura na Prefeitura Municipal 
oportunizando alunos e professores de usufruirem dos materiais didáticos- pedagógicos 
existentes no NADPI. 
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06.19- META: 	Apoio as Escolas conveníadas ( Escola Especial São Ralhei, Escola 
Particular de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição, Escola Cenecista São José, 
Escola Paricular Barreto Viana. 

OBJETIVO: 	- Firmar convênios com as Escolas aiim dc provê-las de recursos 
humanos. 

06.20- META: 	Construção de Escolas Municipais dc Ed'ucação Inflintil. 

OBJETIVO: 	Construir Escolas Municipais dc Educação Infantil nos Bairros é muito 
impórtante, pois teremos condições de dar assistência aos filhos dos trabalhadores, 
principalmente de-baixa renda, que terão mais tranquilidade no trabalho. 

06.21- META: 	Criação e Estruturação dc Escolas Municipais de Educação Inhmtil. 

OBJETIVO: 	Criar e Estruturar Escolas Municipais dc Educação Infantil para atender 
as crianças de O a 6 anos, que correspondem a primeira etapa da Educação Básica, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos fisico, psicolúgieo, 
intelectual e social. 

06.22- META: 	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Pedagógico. 

OBJETIVO: 	Adquirir Equipamentos e Material Permanente para as E. M. Educação 
Infantil tais como : Eletrodomésticos, que se fizerem necessários, mobiliário para direção, 
salas de aula, refeitório, dormitório, Biblioteca e lavanderia; material administrativo, 
didático- pedagógico. 

06.23- META: 	Manutenção da Educação Infantil. 

OBJETIVO: 	Manter com recursos humanos, material de consumo, outros serviços e 
encargos as E. M. de Educação Infantil para o bom funcionamento. 

06.24-META: 	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene e Limpeza. 

OBJETIVO: 	Adquirir gêneros alimentícios, materiais dc higiene e limpeza, destinados 
às E. M. dc Educação Infantil paia garantir a permanência da criança na escola, satisfazendo 
as suas necessidades básicas, atendendo assim as determinações legais de responsabilidade 
do Município. 
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06.25-META: 	Aquisição de vaie- transporte para a Educação Infantil e lnsiiio 
Fundamental. 

OBJETIVO: 	Adquirir vale- transporte, conforme Lci Municipal vigente, as crianças da 
Educação Infantil e alunos do Ensino Fundamental. 

06.26-META: 	Aquisição dc veículos. 

OBJETIVO: 	Adquirir veículos para transportar as crianças que moram distante da 
Escola Infantil. 

06.27-META: 	Transporte de alunos da Rede Municipal, Educação Infantil e Eiisiuo 
Fundamental. 

OBJETIVO: 	Oferecer condições, através de fornecimento de combustível, manutenção 
e reposição de peças aos veículos garantindo assim segurança aos alunos e motoristas, bem 
como atender a Legislação vigente. 	 - 

06.28 -META: 	Contratação dc veículos para o transporte escolar. 

OBJETIVO: 	- 	Contratar veículos, quando necessário, para dar continuidade ao 
transporte escolar realizado pelos veículos da Secretaria Municipal-de Educação e Cultura. 

06.29-META: 	Municipalização das creches , transformando-as em E. M. dc Educação 
Infantil. 

OBJETIVO: 	Municipalizar creches tornando-as em Escolas Municipais de Educação 
Infantil, atendendo as determinações das Lei de Diretrizes e Bases da Lei Federal 9394 /90. 

06.3 META: 	Aquisição de veículos para suprir as necessidades da Secretaria. 

OBJETIVO: 	- Dotar a Secretaria de 08 veículos, sendo 02 carros, para melhorar o 
deslocamento do pessoal dc apoio e 03 Kombis, 03 ôiiibus, para -que possamos prestar 
serviços adequados ao nosso alunado e aos professores da rede municipal. 
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06.3 1- META: 	Aquisição dc Material Básico Didálieu-I'cdagúgico e de l.impwu. 

OBJETiVO: 	Adquirir material básico didático, pedagógico, niatcrial esportivo e dc 
limpeza, para que possamos dotar nossas escolas dc condições para implantar o Programa 
de Eduação dc Alto Nível. 

06.32- META: 	Reestruturação das Olimpíadas Municipais e dos Jogos Estudantis 
Taquarienses. 

OBJETIVO: 	Rcestruturar as Olimpíadas Munic,ipaís, descentralizando as etapas; 
reesiruturar os Jogos Estudantis Taquariense, criando categorias por grau de ensino. 

06.33- META: 	Aquisição de Unidade Móvel para Assistência à Saúde do Educando. 

OBJETiVO: 	Adquirir uma unidade móvel (ônibus), devidamente equipada pai -a 
prestar assistência à saúde do educando. 

06.34- META: 	Manutenção do Núcleo de Apoio Didálico-l'edagógico e lnstrucíonal. 

OBJETIVO: 	Reestruturar o Núcleo de Apoio Didático-Pedagúgico e lnstrucional, 
descentralizando o atendimento, e dando outra visão organizacional. 

06.35- META: 	Dotação dc livros de Literatura Infanto-juvcnil e Educação Artística. 

OBJETIVO: 	Desenvolver e despertar no educando o gosto pela leitura als-avés da 
aquisição de livros dc literatura e didático - pedagógico para as escolas Municipais. 

06.36- META: 	Aquisição dc material lúdico - pedagógico. 

OBJETIVO: 	Desenvolver no educando, através dos jogos lúdicos-pedagúgicos, as 
habilidades psicomotoras, cognitivas e as inter-relações. 

06.37- META: 	Aquisição dc Pavilhão Cívico, mastros e suportes para as Escolas. 

OBJETIVO: 	Adquirir os pavilhões Nacional, Estadual e Municipal para desenvolver 
no educando o gosto pelas atividades cívicas. 
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06.38- META: 	Subsídios para Cursos, Seminários, Encontros Palestras. 

OBJETIVO: 	Subsidiar recursos para o aperfeiçoamento da -equipe da Secretaria de 
educação, extensivo aos professores da Rede Municipal. 

06.39- META; 	Procura, através de estratégias ou, instrumentos diversos, prestar 
orientação às Escolas de Município, na Arca dc Ciêncis, através do Núcleo de Apoio 
Didático Pcdagógico Instrucional- NADI'l. 

OBJETiVO: 	Procurar, através de estratégias ou instrumcntos diversos, I)Iestar 
orientação às escolas do Município, na Arca de Ciências fim dc que trabalhem, priorizando 
o aluno no processo educativo, respeitando seu ritmo próprio e proporcionando-lhe 
condições de crescimento. 

06.40- META: 	Montagem da VI Feira de Municipal dc Ciências de Taquari. 

OBJETIVO: 	Promover o intercâmbio entre alunos das escolas da comunidade. 
Oportunizar atividades complementares para o desenvolvimento da capacidade cintíuica dos 
alunos. 

06.41-META: - 	Manutenção de Conselho Municipal de Educação. 

OBJETIVO: 	 Dar condiçôcs dc funcionabilidade ao Conselho Municipal de 
Educação, dotando-o de recursos humanos, materiais de consumo e outors que se fizerem 
necessários. 

06.42-META: 	Adequação de espaço fisico, aquisição de mobiliário, equipamentos e 
material permanente. 	 - 

OBJETiVO: 	Adequar espaço tisico e adquirir mobiliário, equipamentos e material 
permanente, para possibilitar o desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal de 
Educação. 

06.43-META: 	Manutenção do Departamento de Legislação e Normas. 

OBJETIVO: 	Assegurar o funcionamento do Departamento de Legislação e Normas, 
disponibilizando-lhe recursos humanos, material de consumo e outros que se fizerem 
necessários. 
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06.44-META: 	Aquisição de equipamento e material permanente. 

OBJETIVO; 	Adquirir equipamentos e material permanente para estruturar o 
Departamento de Legislação e Normas. 

06.45-META: 	Aquisição de material, móveis e equipamentos para montar um 
auditório. 

OBJETiVO: 	Adquirir móveis e equipamentos para montar um auditúrio pura 
promover encontros, reuniões e jornadas pedagógicas 

06.46-META: 	Aquisição de mapas e globos. 

OBJETIVO: 	Proporcionar aos alunos, condições para que possam através de mapas 
e globos terrestres, localiza-se no espaço geográfico, reconhecendo seu Estado, seu País e a 
Terra em que vive, dando condições aos professores de desenvolverem bom trabalho. 

06.47- META: 	Aquisição de materiais para montagem de laboratório dc matemática 
nas Escolas. 

OBJETIVO: 	Adquirir materiais pedagógicos para a montagem de laboratórios de 
matemática nas escolas. 

06.48-META: 	Aquisição de papéis para as oficinas pedagógicas das diversas áreas 
na SMEC. 

OBJETIVO: 	Adquirir materiais para a realização de oficinas pedagógica, com a 
participação dos professores da rede Escolar Municipal, para que esses tenham mais 
subsídios para desenvolverem sua atividades. 

6.49-META: 	Aquisição de livros e materiais didáticos, referentes a disciplina de 
Educação Artística, para as Escolas e professores que atuam nessa área, bem como cursos 
de aperfeiçoamento. 

OBJETIVO: 	 Adquirir livros, instrumentos e material didático, para atender as 
Escolas e professores de Educação Artística em sua prática estética, envolvendo as quatro 
linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. 
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06.50-META: 	Contratação de profissional para adequação do Enswo Religioso, 
de acordo com a nova LDB. 

OBJBT1'O: 	 Contratar profissionais que a partir de uma visão antropológica, 
aceitem o desafio e a contingência radical da experiência pedagógica para o transcendente e 
que consigam passar aos professores da Rede Municipal o novo olhar com que deve ser 
visto o Ensino Religioso, a partir da LDB(Lei n° 9394196). 

06.51-META: 	 Aquisição de colchões, cannhos, cadeirões, mesas, cadeiras 

para as Escolas de Educação Infantil, 

OBJETIVO: 	 Adquirir móveis, brinquedos, colchões e demais objetos, para 
as Escolas Municipais de Educação infantil(EMEI), levando em conta o agrupamento de 
crianças, de acordo com sua faixa etária, necessidades e interesses. 
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06.01.00 - 	DEPARTAMENTO DE CULTURA 

06.01.01- META: Apoio Sistemático a banda Municipal 

OBJETIVO: 	Apoiar sistematicamente a Banda Municipal, possibilitando a boa 
representação de nosso Município tanto nos eventos locais ou em outras comunidades. 
Através da Banda Municipal desenvolver nos jovens o tosto pela música, dando assim 
oportunidade e realização pessoal e profissional. 

06.01.02- META: Incrementação dos Projetos Culturais no Município. 

OBJETIVO: 	Oportunizar através do Conselho Municipal de educação e Cultura, 
opções de atividades extra-classes, que ocupem as crianças e adolescentes em atividades 
esportivas, formadoras da personalidade, desenvolvendo aptidões vocacionais, preparando o 
jovem para a sociedade e para a vida. 

06.01.03- META: Apoio as Iniciativas Culturais da Comunidade. 

OBJETIVO: 	Apoiar e participar das iniciativas culturais da comunidade, tanto 
cultural como material, quando estiver dentro dos padrões estabelecidos. 

06.01.04- META: Elaboração de Calendários de Eventos Culturais, programando assim as 
atividades desta área. 

OBJETIVO: 	A elaboração do calendário anual de eventos culturais e, no Município 
dá oportunidades a que se possa planejar e desenvolver um trabalho de alto nível. 

06.01.05- META: Ampliação e incrementação das oficinas de: pintura, música, 
instrumental, canto coral, técnica vocal, artes marciais, danças folclóricas, oficinas 
alternativas. 

OBJETIVO: 	Oferecer em convênio com a SEDAE ( Secretaria de Cultura do Estado 
), e outras oficinas alternativas, mantendo com o nosso pessoal próprio as diversas 
atividades culturais. 

06.01.06- META: 	Participação na imprensa, falada e televisionada da Região. 

OBJETIVO: 	Participar na imprensa escrita, falada e televisionada através de 
entrevistas, palestras e comentários culturais, bem como, documentários e eventos. 
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06.01.07-META: Participações nas reuniões mensais: Regionais e Estaduais do CODIC-
AMVAT. 

OBJETIVO: 	Participar mensalmente das reuniões estaduais do Conselho dos 
Dirigentes de Cultura- CODIC, transformando seus resultados em ações no Município e 
reuniões da AMVAT. 

06.01.08- META: Manutenção de intercâmbio cultural , regional e estadual, participando 
de seminários, palestras, fóruns e cursos. 

OBJETIVO: 	Participar de intercâmbio cultural. Por intercâmbio de semínários, 
palestras, fóruns e cursos que beneficiem nossa ação cultural do Município e Região. 

06.01.09- META: Aquisição e organização de acervo da Biblioteca Municipal. 

OBJETIVO: 	Adquirir, promover e desenvolver campanhas junto a comunidade e 
entidades do gênero para aumentar e enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal. 

06.01.10- META: Conservação e ampliação do Museu Costa e Silva e Sala Açoriana. 

OBJETIVO: 	Conservar e ampliar o acervo do Museu Costa e Silva e Sala 
Açoriana, dotando os mesmos de todas as condições necessárias a um bom desempenho e 
atividades culturais e de informações. 

06.01.11- META: Promoção de Cultura e Lazer para Terceira Idade. 

OBJETIVO: 	Promover encontros e palestras para a comunidade da Terceira Idade, 
promovendo também eventos culturais e de lazer, fazendo com que cada vez mais 
reintegremos estas pessoas queridas a sociedade. 

06.01.12- META: Promoção e realização de um Seminário Municipal de Cultura. 

OBJETIVO: 	Promover e realizar, Seminário Municipal de Cultura para integrar a 
comunidade e descobrir novos talentos, assim integerando-os aos meios culturais de nosso 
Município e Região. 
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06.01.13- META: Promoção de Feiras Culturais, exposições e valores da terra. 

OBJETIVO: 	Promover feiras culturais, exposições, descobrir e incentivar os 
valores da terra, desenvolvendo assim um trabalho de integração com a comunidade. 

06.01.14- META: Adaptação de utilização de espaço fisico no prédio do Seminário 
Seráfico São Francisco para dotar o Município de local apropriado para Teatro, Festivais, 
Convenções. 

OBJETIVO: 	Tendo em vista o espaço fisico adequado e a necessidade urgente, que 
temos de dotar nosso Município de local para realizarmos Convenções, Festivais e 
Espetáculos Culturais e outros tipos de apresentações, é de vital importância para o 
desenvolvimento cultural e de lazer de Taquari. 

06.01.15- META: Definição e adequação de local apropriado para realização de eventos 
como: Carnaval, Desfiles e outras atividades culturais, de lazer e entretenimento. 

OBJETIVO: 	Se faz necessário que se defina e adecue local apropriado para a 
realização destes eventos, pois são, de suma importância para a estruturação e 
desenvolvimento dos meios culturais de Taquari. 

06.01.16- META: Apoio e incentivo a recuperação do Teatro São João. 

OBJETWO: 	Apoiar e incentivar a recuperação do Teatro São João, é hoje, para 
Taquari resgate da cultura de nossa terra, pois é aquela casa, palco de nossas tradições. 

06.01.17- META: Estruturação e realização do Natal Açoriano em Terra Gaúcha. 

OBJETIVO: 	Esta promoção resgatou a tradição de nossas origens, e tornou-se 
evento indispensável no aprimoramento de nossa cultura, hoje já alcançando além-fronteiras 
do nosso Município, tornando-se um evento Regional. 

06.01.18- META: Reestruturação do Prédio da Antiga Prefeitura Municipal. 

OBJETIVO: 	Reestruturar o prédio da antiga Prefeitura, é resgatar a História do 
Município, e dotar aquele espaço fisico de condições de funcionamento a Bibliotéca 
Municipal, Sala Açoriana e outros. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



Prfeiturn municipul dE nquuri 
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6.01.19- META: 	Aquisição de equipamentos Áudio- Visuais: 

OBJETIVO: 	A ação cultural abrange infinitas questões como a música, a dança, a 
arte, etc. . A necessidade premente é de adquirir um aparelho de som com toca- disco e CD; 
Caixas de som potentes o suficientes para eventos de pequeno porte, Retro —projetor para 
ilustração em palestras dadas pelo Departamento de Cultura e Projetor de Stides, etc.. 

6.01.20- META: 	Aquisição de Símbolos Oficiais de Taquari para as Escolas 
Municipais. 

OBJETIVO: 	Dotar as escola de Bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e Taquari 
para despertar nos alunos o espírito cívico e ratificar a importância dos símbolos oficiais da 
nossa Pátria. 

6.01.21- META: 	Material Informativo do Município 

OBJETIVO: 	É indispensável termos sempre um material informativo sobre 
Taquari, mostrando seus ponto turísticos, empresas, aspectos históricos da nossa 
colonização. 

6.01.22- METAS: Comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. 

OBJETIVO: 	Organizar para o dia 22/02/2000 uma grande festa nas Escolas, 
interagindo todos os seguimentos da sociedade num congraçamento de vozes, dança, 
música, arte e show. 

Procurar resgatar o amor ao país às coisas que nos pertencem, 
comemorando com muita alegria, saúde e paz os 5(cinco) séculos de grande histórias. 

6.01.23- METAS: Promoção de Intercâmbio com o Governo de Portugal. 

OBJETIVO: 	Promover através da Prefeitura Municipal um intercâmbio cultural 
entre o Município e os Açores, por meio de cursos sobre Açorianidade nas ilhas, encontros 
com o governo para convênios, projetos, etc. 
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6.01.24- METAS: Aquisição de Equipamentos de Infonnática. 

OBJETIVO: 	Dotar o Departamento de Cultura, a Casa Costa e Silva e o CMEC 
com computadores com impressoras para melhor organização e funcionamento das 
atividades, visto que tudo o que se necessita fazer como projetos, relatórios, ofícios, 
cartazes, organizar arquivos e patrimônio não se pode por não Ter o equipamento portanto 
dificulta- se as informações solicitadas pelos órgãos competentes. 

6.01.25- METAS: Criação de Cargos para a Cultura 

OBJETIVO: 	Para melhor andamento das atividades da Secretaria de Educação e 
principalmente e setor cultural, necessita- se de um auxiliar direto à Coordenação de 
Cultura, que vai realizar o que compete a um secretário como os serviços burocráticos, de 
organização de arquivos, digitação de correspondências, etc. 

Além deste cargo, o Patrimônio Histórico de Taquari precisa de uma 
pessoa especificamente para se deter a esta atividade conservação e ampliação do seu 
espaço e material, bem como, para fazer projetos dentro dessa área que despertou o 
interesse dos taquarienses pela história e vida de nossos antepassados. 

6.01.26- METAS: Incentivo à Festas Populares e Tradicionalistas. 

OBJETIVO: 	Incentivar as festas e folguedos populares que evidenciam a Cultura 
Açoriana e Tradicionalista, visto que temos em nosso município uma grande riqueza 
cultural que se mostra e se resgata através destes eventos. Em especial apoiar o NATAL 
AÇORIANO EM TERRA GAUCHA, cujo evento destaca-se em nível estadual e já é urna 
demonstração da arte, da música e da religiosidade dos nossos colonizadores. 
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Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2000 e dá outras providên-
cias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. l - Ficam estabelecidas, para elaboração do Orçamento da 
Administração Pública Municipal direta e indireta, relativo ao exercício de 2000, as 
Diretrizes de que tratam esta Lei, as prioridades e metas constantes do Anexo 1. 

Art. 2° - A partir das prioridades e objetivos constantes do Anexo 1 
desta, serão elaboradas propostas orçamentárias para 2000, de acordo com a 
disponibilidade de recursos fmanceiros. 

§ 1° - Os investimentos em fase de execução terão preferência 
sobre os novos projetos. 

§ 2 - A programaçao de novos projetos nao podera se dar a custa 
da anulação de dotações destinadas à investimentos em andamento. 

§ 3° - O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de 
encargos, terão prioridades sobre as ações de expansão. 

§ 4° - Para elaboração da proposta orçamentária para 2000, deve-
se, ainda, obedecer o disposto na Lei n° 1.498/94. 

Art. 30 - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária, 
deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei. 

Art. 4° - As receitas e despesas do orçamento da Administração 
direta, serão classificadas e demonstradas segundo a Legislação vigente. 

Art. 5° - Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos 
das alterações na Legislação Tributária, especificamente sobre: 

1 - consolidação da Legislação vigente, que regula cada tributo de 
competência do Município; 
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II - adequação da Legislação Tributária Municipal, as eventuais 
modificações da Legislatura Federal; 

IV - revisão das isenções e incentivos fiscais. 
Art. 6° - O Município aplicará, anuahnente, no mínimo 30% (trinta 

por cento), da receita resultante de impostos, conforme determina a Constitui- 
ção Federal e Lei Orgânica Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1° - O Município destinará, no mínimo 3% (três por cento) dos 
recursos previstos no "caput" deste Artigo, no atendimento à pessoas portadoras de 
deficiência fisica, sensorial ou mental. 

§ 2° - O Município destinará até 3% (três por cento) dos recursos 
previstos no "caput" deste Artigo, para o Projeto "Nenhum Adulto Analfabeto". 

Art. 7° - As alterações na Legislação Tributária vigente, serão 
propostas, mediante Projeto de Lei, a ser encaminhado à Câmara Municipal até 04 
(quatro) meses antes do encerramento do exercício e deverão ser apreciadas antes da 
aprovação da proposta orçamentária. 

Art. 8° - Nos Projetos de Lei Orçamentária, constarão as seguintes 
autorizações: 

1 - para abertura de Créditos Suplementares; 
II - para realização de operações de crédito com destinação 

, J 	específica e vinculada ao Projeto, nos termos da Legislação vigente; 
\.. 	 III - para realização em qualquer mês do exercício, de operações de 

crédito por antecipação da receita, oferecendo as garantias usuais necessárias nos 
termos da Legislação vigente. 

Ari. 9° - Os "auxílios ou subvenções" à Entidades reconhecidas 
como de Utilidade Pública, sem fms lucrativos, serão concedidos através de Planos de 
Auxílios e Subvenções, de acordo com Lei Municipal e Art. 116, da Lei Federal 0  

8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 10 - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a: 
1 - prover os cargos e funções vagos nos termos da Legislação 

vigente; 
II - conceder aumento de remuneração ou outras vantagens 

mediante autorização legislação específica. 
Art. 11 - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, 

admissão de pessoal à qualquer título, concessão de qualquer vantagem ou atmentQk 
remuneração, so poderão serem feitas, se houver dotação orçamentaria para. a& 
projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 	 - 
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Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos sociais, não poderão 
ultrapassar os limites de 60% (sessenta por cento) previsto na Lei Complementar O  

82, de 27-03-95. 
Art. 13 - São considerados objetivos da Administração Municipal, 

o desenvolvimento de Programas visando: 
1 - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através 

de Programas Informativos, Educativos e Culturais; 
II - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que 

concenie a saúde, alimentação e segurança no trabalho; 
ifi - capacitar os serviços para um melhor desempenho de funções 

específicas; 
IV - racionalização dos recursos materiais e humanos, visando os 

custos e o aumento da produtividade e eficiência no atendimento dos serviços 
municipais; 

Art. 14 - O Município aplicará até 5% (cinco por cento) dos 
recursos orçamentários para cada um dos seguintes projetos: 

1 - projeto habitacional e melhoria de casas para a população de 
baixa renda; 

II - projeto de criação do Fundo de Amparo à Micro e Pequena 
Empresa. 

Art. 15 - O Poder Executivo poderá firmar Convênio com outras 
esferas de Governo tanto Federal, como Estadual, visando o desenvolvimento de 
Programas Prioritários nas áreas de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 
sem ônus para o Município ou em contrapartida, constituindo-se em projetos 
específicos somente após o efetivo recebimento de recursos. 

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MIJMCIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Sec. Mun. da Administração e Recursos Humanos 
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Lei no  1.851. de 04 de outubro de 1999. 

Autorizo o Poder Executivo a contratar em 
caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos e dó outras 

providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 
e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nos locais e funçaes abaixo 

discriminados: 
1 - Secretarie Municipal da Educaçao e Cultura 

Cargo 	 Vagas 	 Padrao 

Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Asfalto e Valetas 
Cargo Vagas Padrao 

Operário 12 01 

Parque de Exposices Nardv de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padrao 
Servente 03 01 

Vigia 01 01 

Lixao 

Cargo Vagas Padrao 

Vigia 01 01 

tjamlr LWZ 
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Parágrafo Único - A contrataçao emergencial constante na 
presente Lei, deve-se ao fato do aumento da frota de veículos na Secretaria Municipal 
de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados através das Leis n°s. 
1.738. 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos do Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 20  - Os salários a serem pagas aos cargos de que tratam 
esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padres correspondentes, do Art. 24, 
da Lei no 1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 30  -As despesas decorrentes do presente Lei, correrao a 
conta de dotaçaes orçamentárias próprias. 

Art. 4°  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE TA(4)ARI, 04 de 
outubro de 1999. 	 .' 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se ePubliqu - 

Joao Cor 	e uadr Cout nho 
Secretário M icipal do 	inistraçao 
e Recursos H manos 
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Lei n°  1.851, de 04 de outubro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 
caráter emergencial, por tempo determinado, 
recursos humanos, pára atender as Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

1AÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgariica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter etnergenci&, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 

e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nos locais e funçes abaixo 

discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao. e Cultura 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 

Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Asfalto e Valetas 

Cargo Vogas Padro 
Operário 12 01 

Parque de Exposices "Nardy de Farias Alvim 0  

Cargo Vagas Padro 

Servente 03 01 
Vigia 01 01 
Lixao 
Cargo Vagas Padrao 
Vigia 01 01 

S 

Lviz 
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Estado do Rio Grande do Sul 

-- 

Parágrafo Único - A contrcrtaçao emergencial constante na 
presente Lei, deve-se ao fato do aumento da frota de veículos na Secretaria Municipal 

de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados através das Leis n°s. 

1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 20 - Os solários a serem pagos aos cargos de que trotam 

esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padres correspondentes, do Art. 24, 

da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 3 °  -As despesas decorrentes da presente Lei, correrao 
conta de dotaçes orçamentárias próprias. 

Art. 40  - Esta Lei entrará em vigor no dato de sua publicaçao, 

revogadas as disposições em contrário. 

&ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 04 de 
outubro de 1999. 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Pubi 

Joao CaHdéuadros 

Secretário Mqiicipal do 

e Recursos HÁmonos 
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Prefei 'uru municipúl dE uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei ng 2.429/99 

A (OMISSÃO T(NKA 	"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo determinado, 
recursos  humanos, para atender as Secretarias 

5T OV 	
Municipais de Educaço e Cultura e de Obras, 

íA 0 ' 
____ 	 Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Org&nica do Município, que a Camora Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, 

em caráter emergenciul, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual 

período, recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura ede Obras, Transportes e Serviços Urbanos, 
nos locais e funçoes abaixo discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura 
Cargo 	 Vagos 	 Podrao 

) 	Motorista 	01 	 04 
II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Semsnario Serafico Sao Francisco de Assis 
Cargo Vagas Padro 

Mestre 01 06 
Camping Municipal 

Cargo Vagas Padrao 
Contra-Mestre 01 04 
Asfalto e Valetas 

Cargo Vagas Padrao 
Operário 12 01 
Parque de Exposices "Nardy de Farias Alvim" 
Cargo Vagos Padrao 
Servente 03 01 
Vigia 01 01 

SANCU - 
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Prefeituru municipul de Tuquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lixao 

Cargo 	 Vagas 	Padro 

Vigia 	 01 	01 

Setor de Construço Civil 

Cargo 	 Vagas 	Padro 

Carpinteiro 	02 	04 

Oficina 

Cargo 	 Vagas 	Padrao 

Mec6nico 	 01 	 06 

Por'6grafo Único - A contrataço emergenciai constante na 

presente Lei, deve-se ao fato do aumento da frota de vekulos na Secretaria 

Municipal de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados 

através das Leis n°s. 1.738 1  20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos 

humanos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 20 - Os salários a serem pagos aos cargos de que 

tratam esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padres 

'.. 	correspondentes, do Art. 24, da Lei no 1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 3 0  -As despesas decorrentes da presente Lei, 

correro a conta de dotaçes orçamentárias próprias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor no data de sua 

publicaço, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE TAQUARI, 

Nomir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

SÂ ri o O 	-. E 

_jJ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

A PR0 0 O 

Senhor Presidente: 

Os Vereadores que este subscrevem, de 
conformidade com o Regimento Interno (art. 156, II), 
requerem a V. Exa., a inclusão da seguinte emenda ao 
Projeto de lei n° 2.429/99: 

Emenda n° 1:. 

Suprima-se do art. 1, II - Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, os 
seguintes cargos: 

Seminário Seráfico "São Francisco de Assis" 
Cargo 	 Vagas 	 Padrão 
Mestre 	 01 	 06 

Camping Municipal 
Cargo 	 Vagas 	 Padrão 
Contra-Mestre 	 01 	 04 

Setor de Construção Civil 
Cargo 	 Vagas 	 Padrão 
Carpinteiro 	 02 	 04 

Oficina 
Cargo 	 Vagas 	 Padrão 
Mecânico 	 01 	 06 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1999. 

Ver. 	áro O1iTFa 

L 

Ver. F Mede}.ros 

Ver. 	 nes 

Rua Daniel Bizarro, 10-  tx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 95860-000 - éle fax: (051) 653-1420 



Lei n °  1.851. de 04 de outubro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para. atender as Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providencias". 

NAMIR WIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO 5ABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Organica do Município, que a Camarc Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 

e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nos locais e funçaes abaixo 

discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura 

Cargo 	 Vagas 	 Padrao 

Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Asfalto e Valetas 

Cargo Vagas Padrao 

Operário 12 01 

Parque de Exposices "Nardy de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padrao 

Servente 03 01 

Vigia 01 01 

Li xao 

Cargo Vagas Podrao 

Vigia 01 01 

7 
.JatnIr 	-. • 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Lixao 

Cargo 	 Vagas 	Padrao. 

Vigio 	 01 	 01 

Setor de Construço Civil 

Cargo 	 Vagas 	Padro 

Carpinteiro 	02 	04 

Oficina 

Cargo 	 Vagas 	Padro 

Mecânico 	 01 	 06 

Parágrafo Único - A contrataçao emergencial constante na 

presente Lei, deve-se ao foto do aumento da frota de veículos na Secretaria 

Municipal de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados 

através das Leis n ° s. 1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, paro recursos 

humanos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 2° - Os salários o serem pagos aos cargos de que 

tratam esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padres 

correspondentes, do Art. 24, da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 3 0  -As despesas decorrentes da presente Lei, 

~ i 
J 	correrao o conto de dotaçes orçamentárias próprios. 

Art. 40 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 	 __________•,/2 

Joo Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 	Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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LI Prfeitüru mwiïcipd de Tquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

ProjetO de lei n 2  2.429/99 

A COMISSÃO T(V 	 "Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

1 	/ 	 caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 

- 	

v 9011 	 Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
AFRO Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere o Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, 

em caráter emergencial, peio prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual 

período, recursos humanos, para atender as atividades nos Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbonos, 

nos locais e funçes abaixo discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaço e Cultura 

Cargo 	 Vagas 	 Padrao 

) 	Motorista 	01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

tirbanos 

Seminário Seráfico "Sao Francisco de Assi" 

Cargo Vagas Padrao 

Mestre 01 06. 

Campinq Municipal 

Cargo Vagas Padrao 

Contra-Mestre 01 04 

Asfalto e Valetas 

Cargo Vagas Padro 

Operário 12 01 

Parque de Exposiçes "Nardy de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padrao 

Servente 03 01 

Vigia 01 01 

- 

s A
?. z- 

PAU 
Rua Osvaido Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI • RS 

Telefax (051) 653-1266 
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PrfEituru mkpI de Tiquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

• 	 Projeto de lei n2 2.429/99 

A C0MI.5ÁO 	 1 	"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

/ 	J 	caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
A 	 Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providências". 

NAMIR LUIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, 

em caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual 

período recursos humanos para atender as atividades nas Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, 

nos locais e funçes abaixo discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaço e Cultura 

Cargó 	 Vagas 	 Padro 

) 	Motorista 	01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 
1 	 1 	 U Seminario Serafico Sao Francisco de Assis 

Cargo Vagas Padrao 

Mestre 01 06 

Camping Municipal 

Cargo Vagas Padrao 

Contra-Mestre . 01 04 

Asfalto e Valetas 

Cargo Vagas Padrao 

Operário 12 01 

Parque de Exposices "Nardy de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padrao 

Servente 03 01 

Vigia 01 01 

SACL.J 
7.. 7 

.- 

ïPAUC©ï 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95360-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Pre ei uru municipul ile uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n°  1.851. de 04 de outubro de 1999. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar em 
• caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 
Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio &rande do Sul. 

FAÇO 5ABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 
Qrg&nica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 
caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 

e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nos locais e funçaes abaixo 

discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 
Motorista - 	01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos 

Asfalto e Valetas 
Cargo Vagas Padrao 
Operário 12 01 

Parque de Exposices Nardy de Farias Alvim 
Cargo Vagas Padrao 
Servente 03 01 
Vigia 01 01 
Lixao 

Cargo Vagas Padrao 
Vigia 01 01 

- s 

Namk Lv.'z 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI — RS 

Telefax (051) 653-1266 



PrEfeiturn municipul de uqurnÍ 
Estado do Rio Grande do Sul 

Parágrafo - Único - A contrataçao emergencial constante no 
presente Lei, deve-se ao fato do aumento da frota de veículos na Secretaria Municipal 
de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmdos através das Leis n°s 
1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 20 - Os salários a serem pagos aos cargos de que tratam 
esta Lei, serao equivalentes a Tabelo 1, Letra A, Padres correspondentes, do Art. 24, 
da Lei ri0  1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 30  -As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotaçes orçamentários próprias. 

Art. 40  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

revogadas as disposiçaes em contrário. 

&ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA(UARI, 04 de 
outubro de 1999. 

Namir Luiz Janth 

Prefeito Municpal 

Registre-se e Publiqu - 

Joao Cor 	e uadr Ccn.r. nho 
Secretário M icipal do 	inistraço 
e Recursos H manos 

TJ 	C(0A5VflUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Estado do •Fo Grande do Sul 

Lei r °  1.83i,, de 04 de ctubo dc 1999. 

" Autoriza o Poder Executivo o contratar em 
caráter emergenci&, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender os Secretarias 

Mucips de Educaçao e Cultura e de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

providricias " . 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Pio Grande do Sul. 

FAÇO 5ABE, no uso das atribuiçâ'es que me confere a Lei 
Organica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 

e Cuftura e de Obras, Transportes e Serviços Urbonos, nos locais e funções abaixo 
discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaço e Cultura 
Cargo 	 Vagas 	 Pudrao 
Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos 

Asfalto e Valetas 
Cargo Vagas Padrao 
Operário 12 01 

ParQue de Exposicâes "Nardv.  de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padrao 

Servente 03 Cl 
V i g i a 01 01 
Li xao 

Cargo Vagas Padrao 
Vigia Cl 01 

Ltz 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



PtIJ r?kI I?r 	jJ 
Estado do Ria Grande da Sul 

o Único - A contratação emergencial constante na 
presente Lei, deve-se co fato do aumento do frota de veículos no Secretaria MunicIpal 
de Educação e Cu!tura e, pelo término dos contratos firmados através das Leis n°s. 
1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos dc Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbarios. 

Art. 20 - Os salários o serem pagos aos cargos de que tratam 
este Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padres correspondentes, do Art. 24, 
da Lei r° 1.747, de 28 de abri! de 1998. 

Art. 3 -As despesas decorrentes da presente Lei, correro a 
conta de dotaçôes orçamentárias pr6prias. 

Arv. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pub!icaçao, 
revogadas as disposições em contrário. 

GArINETE 1)0 PREFEITO MUNICIPAL E rAQUARI, 04 de 
outubro de 1999. 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registr'e-se e Pu 

joo Cid 	uadrbs Couinho 
Secretário Muhicipal daiyinistraçao 
a Recursos Hjmanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEF 95860000 - TAQUARI - RS 

TTf2y (flF1 	12EA 



Lei no  1.851. de 04 de outubro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
Transportes e Serviços IJrbanos e dá outras 

providências". 

NAMIR WIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 

Orgonca do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 

e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, rios locais e funçaes abaixo 

discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura 

Cargo 	 Vagas 	 Padro 

Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Asfalto e Valetas 

Carga Vagas Padro 

Operário 12 01 

Parque de Exposiçes "Nardy de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padrão 

Servente 03 01 

Vigia 01 01 

Lixao 

Cargo Vagas Padrao 

Vigia 01 01 

/ 
J*inI Luz 

ç4k 

N\\ C©3 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Estado do Rc Grande do Sul 

Parrafo Único - A contrataço emergencial constante na 
presente Lei, deve-se co fato do aumento dc frota de veículos na Secretaria Municipal 

de Educacao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados através das Leis n°s. 
1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos dc Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 2° - Os salários a serem pagos aos cargos de que tratam 
esl-c Lei, serao equivalentes o Tabela 1, Letra A, Padraes correspondentes, do Art. 24, 
da Lei n° 1.747, de 28 de abri! de 1998. 

Art. 3 -As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotaçâ'es orçamentárias próprias. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas os disposições em contrário. 

&AINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 04 de 
outubro de 1999. 

Namir Luiz .Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publi 

jcc 

Secretário Mu.nicia! da Annistraço 

e Recursos Hirnanos 

C©]T 
Rua Osvaido Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEF 95860000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 65-16& 



Lei no  1 .851. de 04 de outubro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as 5ecretorias 
Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 

provid&icias". 

NAMIR LUIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO 5ABEI, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 °  - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 
recursos humanos, para atender as atividades rias Secretarias Municipais de Educoço 
e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Lirbanos, nos locais e funçaes abaixo 

discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaço e Cultura 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 

Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Asfalto e Valetas 
Cargo 	 Vagas 	Padrao 

Operário 	 12 	 01 

Parque de Exposices "Nardy de Farias Alvim" 

Cargo 	 Vagas 	Padr&o 

Servente 	 03 	 01 
Vigia 	 01 	 01 
Lixao 

Cargo 	 Vagas 	Padrao 
Vigia 	 01 	 01 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Lei no  1.851. de 04 de outubro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 

Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos e dá outros 

providencias". 

NAMIR LUIZ JANT5CI-, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Organica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 

e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nos locais e funções abaixo 
discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura 
Cargo 	 Vogas 	 Padrao 

Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 

Urbanos 

Asfalto e Valetas 

Cargo Vagos Padrão 

Operário 12 01 

Parque de Exposições "Nardy de Farias Alvim" 

Cargo Vagas Padr&o 

Servente 03 01 
Vigia 01 01 
Lixao 

Cargo Vagas Padrao 
Vigia 01 01 

ivi 	cri 	- 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 -Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



.  UM 
PrfEiturn municipul d aquurí 

Estado do Rio Grande do Sul 

Parágrafo Único - A contratoço emergencial constante na 
presente Lei, deve-se ao fato do aumento da frota de veículos na Secretaria Municipal 

de Educaço e Cultura e, pelo término dos contratos firmados através das Leis n°s. 

1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, paro recursos humanos da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 2° - Os salários a serem pagos aos cargos de que trotam 
esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padres correspondentes, do Art. 24, 
da Lei n° 1.747, de 28 de abril .de 1998. 

Art. 3 °  -As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotaçes orçameritárias próprios. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE 1)0 PREFEITO MUNICIPA(.. 1)E TAQUARI, 04 de 
outubro de 1999. 

Nornir Luiz Jant ch 

Prefeito Municipal 

legistre-se e PIip.es: 

Joo r o e Quadros u1inho 

Secre ári Municipal" a dministraçao 
e ecurso Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Parágrafo Único - A cortrotaçao emergencial constante ria 
presente Lei, deve-se co fato do aumento dc frota de veículos na Secretario Municipal 

de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados através das Leis n°s. 

1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Art. 20 - Os salários a serem pagos aos cargos de que trotam 
esta Lei, serao equivalentes a Tabelo 1, Letra A, Padrões correspondentes, do Art. 24, 
da Lei no 1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 3 °  -As despesas decorrentes da presente Lei, correrao 
conta de dotaçes orçamentárias pr6prias. 

Art. 4°  - Esta Lei entrará em vigor na dota de sua publicaçao,. 
revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPA. bE TAQUARI, 04 de 
outubro de 1999. 

Namir Luiz Jant ch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Puhlifui2.=e: 

Joao r o e Qúadros utinho 
Secre ári Municipaha ,fdministraço 
e Recurso Humanos 

M\ cúAMUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n°  1.851. de 04 de outubro de 1999. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar em 
caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos, para atender as Secretarias 
Municipais de Educaçao e Cultura e de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos e dá outras 
providencias". 

NAMIR LUIZ JAWT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

PAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Organica do Município, que a C&nara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 08 (oito) meses, prorrogáveis por igual período, 

recursos humanos, para atender as atividades nas Secretarias Municipais de Educaçao 
e Cultura e de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, nos locais e funçes abaixo 
discriminados: 

1 - Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 
Motorista 	 01 	 04 

II - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos 
Asfalto e Valetas 

Cargo Vagas Padrao 
Operário 12 01 
ParQue de Exposiçaes Nardy de Farias Alvim" 
Cargo Vagas Padrao 
Servente 03 01 
Vigia 01 01 
Lixao 
Cargo Vagas Padrao 
Vigia 01 01 

¶fjI© PAfiA C©J1TEJ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura muníEipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Parágrafo Único - A controtaçao emergenciol constante na 
presente Lei, deve-se ao fato do aumento da frota de veículos na Secretaria Municipal 
de Educaçao e Cultura e, pelo término dos contratos firmados através dos Leis n°s. 
1.738, 20-03-1998 e 1.809, de 08-03-1999, para recursos humanos da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbonos. 

Art. 2°  - Os salários a serem pagos aos cargos de que tratam 
esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A, Padraes correspondentes, do Art. 24, 
da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998. 

Art. 3°  -As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotaçaes orçamentárias pr6prias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposições em contrário. 

outubro de 1999. GABINETE bO PREFEITO M (JNICIPAF bE TAQUARI, 04 de 

Namir L 

Prefeito Municipal 

Registre-se e 

Joao r o e Q dros uinho 
Secre ári Municipa a dministraçao 
e Recurso Humanos 

ta\ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeíturu munícipul de uquúrí 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.852. de 08 de outubro de 1999. 

"Autoriza o recebimento de viatura pelo 
Município, o título de dooçao e dá outras 
providência?. 

NAMIR LUIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiç6es que me confere 
a Lei Organica do Município, que a C&nara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - E Município autorizado a receber, em 
doaçao, 01 (uma) viatura GM Caravan, placas CZ 1217, para utilização da 

Secretaria Municipal da Saíde e Meio Ambiente. 
Art. 20 - O automóvel ora recebido em doaço 

pertence ao Ministério da Justiça - bepartamento de Polícia Rodoviária 
Federal - 9Q Superintendêncio-RS. 

Art. 3°  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PJEFEITO MUNICIPAL DE 
TAQIJARI, 08 de outubro de 1999. 

Namir Luiz Jantsc 
Prefeito Municipal 

Registre-se e 

Jogo Catosivad?o Cot1nho 
Secretário Mun/cipal da')4j i nistraçao 
e Recursos Hunanos 

__________ pM A (COMUIUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.852 0  de 08 de outubro de 1999. 

"Autoriza o recebimento de viatura pelo 

Município, a título de doaçao e dá outras 
providencias". 

NAMIR LLJXZ JANT5CI4, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere 
a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1 0  - E Município autorizado a receber, em 
doaçao, 01 (uma) viatura GM Caravan, placas CZ 1217, para utilizaçao da 
Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente. 

Art. 20 - O automóvel ora recebido em doaçao 
pertence ao Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal - 94 Superintendncia-RS. 

Art. 30  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as .disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 08 de outubro de 1999. 

Prefeito Municipal 

Registre-se 

sCo inho 
5ecretci 	unicipal cl A inistraçao 
e Recursos (umanos 

VflAULAJAMO  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Prefeitura muÏripI de Tupuri 

	

Estado do Rio Grande do Sul 	A.Pov DO 

to de lei n2 2.438/99 	
'-19 

A COMLSSÀO lÉCNI1CA
"Autoriza o recebimento de viaturi_pcI 

M. 	 Município, a título de doação e dá outras  

-II 	providncios". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquori, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere 

a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. l - E Município autorizado a receber, em 

doaço, 01 (uma) viatura GM Caravon, placas CZ 1217, para utilizaço da 

Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente. 

Art. 2° - O automóvel ora recebido em doaçao 

pertence ao Ministério da Justiça - bepartamento de Polícia Rodoviária 

Federal - 94 5uperintendncia-R5. 

Art. 3 °  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaço, revogados as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 

TAQUARI, 

	

Namir Luiz Jantsc 	ANCQ 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joo Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal do Administraço 

e Recursos Humanos 

N8,?lIt L,wz 
Prefeito MUnicibl 

1L©PAU C©1TU 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Preeiturn municipal de a 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Autoriza o recebimento de viatura pelo 

Município, a título de doaçao e dá outros 

providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere 
a Lei Organica do Município, que a C8mara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - 	Município autorizado a receber, em 
doaçao, 01 (uma) viatura GM Caravan, placas CZ 1217, para utilizaço da 
Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente. 

Art. 20 - O automóvel ora recebido em doaçao 

pertence ao Ministério da Justiça - beportamento de Polícia Rodoviária 
Federal - 9°  5uperintendncia-RS. 

Art. 3 °  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaço, revogados as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Adminisfraçao 
e Recursos Humanos 

co 

CP 

TJ1F©PAU úA5 VW rÈ- 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru muniEipnl de Tnqvuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 052/99 
	

Taquari, 28 de setembro de 1999. 

Senhor Presidente: 

As atividades da Secretaria Municipal da Saúde e 

Meio Ambiente, sao conhecidas da comunidade taquariense, e, especialmente 
pelos Nobres Pares dessa Casa Legislativa, E, para continuar possibilitando 

esse atendimento da Secretaria junto a população, é necessária a autorizoçao 

desse Egrégio Poder para o recebimento da viatura. 
A Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, 

recebeu em dooço 01 (uma) viatura GM Caravan, placas CZ 1217, do Ministério 
da Justiça - bepartamento de Polícia Rodoviária Federal - 9' 

Superintendência/RS (conforme cópia do ofício n °  079/99), e para viabilizar a 
utiIizaço do veículo, necessitamos de autorizaço desse Egrégio Poder, para 

que o Município de Toquari possa marit-lo em perfeitos condições de tráfego. 

Contando com a habitual acolhida, atenciosamente 
subscrevemo-nos. 

Namir Luiz Jontsch 

Prefeito Municipal 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo bavid AAulinari 

Db. Presidente Camara Municipal 
N/Cidade 

ÇOI 
Çj 

ç)  

Rua Osvaldo Aranha, 1790 • Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - T A Q liA R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



ri Prefeitura municipal de uqunri 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MEMORANDO 

Para : 

Sr.(a) 	.............. . ---- 

Solicitamos 	oE7O 

. ../ 
jz .................... 

.1 	 - 	 - 

.................................................................................................................................. 
Taquari.Sde .. de 199v 

2 
Pr..htra JVI 



Lei 0  1.771, de 24 de agosto de 1998- 

"Autoriza o recebimento de automóvel 
i•° Município, a titulo de doaçío e dá 
outras providências". 

NAMIR L1JIZ .JANTSC11, Prefeito Municipal de 
Taquai'i. Estado do Rio Grande do Sul. 

FA<,$"'0 SAI.WR, no uso das atribuições que me 
conire a Lei Orginica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.: 

Ari. U - E Município autorizado a receber, por 
doaço, automóvel, abaixo descrito e caracterizado, visando sua 
util izaçio pelo Conseflio Tutelar de rF a(Iual ..i 

- Um automóVel, \/W Gol (31, ano 1988,. 	modelo 
1 )8, cor hi.anca CV 80, capacidade de passageiros 004, á 
gasolina, placas IF1N 9282, chassi n° 9BWZZZ3OZJTO7775O. 

Art. 20 - O automóvel ora recebido em doação 
pertence a Fundação de Assistência à Criança e ao .Adolescent.e de 
1- 21u31`1. c0111.rnie 1)cclaração em anexo. 

Art. 3 0  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. revoadas as disposições cm. contrário. 

GAI3IrE'rE 1)0 PREFEiTO 
	

CIPAL DE 
FAQ UAR1. 24 dc agosto dc 1 99. 

Namir Luiz Jayitscl 
Pretito Murílcipal. 

Rc.islre-se e Pubi i 
	

se: 

3O() C 
	

C'out inho 
uniei 
	

Administração 
eR 

1 [33 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 » Cx. Postal 53 - Taquar - RS - CEP 95860-000 

T&afax (051)653-1266 
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ii ti 	[11 1 111Ï1  
Rio 6raode de Sul 

.Exp. de Motivos no 03/98 	Taquari 17 de agosto de 1998.  

Câmara 'Mllfliipal 
pROTOCOLADO oob n'  
UvtoOJ. _F..Q.1........ -- 
AS1_de_ 	---- 	Senhor Presidente: 

s ... ...... 

As atividades do Conselho Tutelar de 
Taquari-RS, são conhecidas da Comunidade, ; especialmente 
pelos Nobres Pares dessa Casa Legislativa. Para possibilitar o 
atendimento e atuação junto às crianças e adolescentes é necessário 
a. atualização do veiculo. 

A Fundação da Criança e do Adolescente 
recebeu em doação o referido veículo, da Defensa S.A., e 
atualmente tem enfrentado dificuldades para fazer a. manutenção e 
abastecimento do mesmo. 

Para viabilizar a melhor utilização do veÍculo, 
para os serviços do Conselho Tutelar e outros da Municipalidade, 
encaminhamos o Projeto de Lei em anexo, onde o Município então 
poderá manta-lo em perfeitas condições de tráfego. 

Solicitamos, na odasião, que o presente seja 
votado em regime de urgência. 

Na certeza da acolhida ao exposto, 
atenciosamente subscrevemonos.uiz Janth 

Namir L 
Prefeito Municipal 

A S. Ex.a. o Senhor: 
Paulo de Tarso Pereira 
M. Presidente Crnara Municipal 
N/Cidade 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 • Cx, Posta! 53 - Taquani - RS CEP 95860000 
Telefax (051) 6534266 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

9a  SUPERINTENDENCIA - RS 

OFICIO N.° 079/99 	São Leopoldo, ?. de .1JP3?? de ..1,299. 
DO: CH DO ST MATERIAL E PATRIMÔNIO9a SIDPRF 
AO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE.?/Q.1I .................... 

Pelo presente estamos encaminhando a V.S'., uma 
viatura...i4!41  pIacas....Q2.Z1.2.., de propriedade deste 
Departamento de Policia Rodoviária Federal. 

Outrossim, informo que está viatura foi solicitada 
por esta Prefeitura. Informo ainda que a documentação definitiva 
será entregue nos próximos dias, ficando a Prefeitura como 
Responsável pela guarda desta viatura, motivo não temos vaga em 
nossa garagem. 

Sendo que tínhamos para o momento, subscrevo- 
me. 

tenciosamente 

ui 



Prefeituru municipul de uqu.nri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.853, de 08 de outubro de 1999. 

"Institui turno único no Serviço 

Público Municipal e dá outras 

providencias". 

NAMIR LLIIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 

de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 

confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica instituído turno contínuo de 6 

(seis) horas diárias no Serviço Público Municipal, a ser cumprido no 

período compreendido entre às 7 e 13 horas, de segunda a sexta-

feira. 
Art. 2 °  - O turno único instituído no Art. l 

desta Lei, vigorará até o dia 10  de março de 2000. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá, 

mediante becreto, prorrogar o turno único até o máximo de 30 

(trinta) dias. 
Art. 3° - O turno único no se aplica às 

atividades de saúde e vigilância, que manterao seu funcionamento 

nos moldes atuais. 
Art. 4° - Cessado o turno único, os servidores 

retornaro ao cumprimento da jornada de trabalho especificada em 

Lei para seus cargos, cujo cumprimento ficará apenas suspenso 
temporariamente em decorrncia desta Lei. 

Pr.feto MuMcig% 

TJ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 50  - Fica vedada, na vigência cio turno 

único, a convocaçao para prestaçao de serviço extraordinário, 

ressalvado: 
1 - Os casos de situaçao de emergência e 

calamidade pública, pagando-se, nessa hipótese, apenas as horas 
excedentes à jornada de trabalho estabelecida para os cargos; 

II - Nos casos de necessidade do Município, 

sendo as horas compensadas, mediante autorizaçao prévia do 

funcionário. 
Art. 6 °  - A presente Lei aplica-se aos serviços 

interno e externo, ressalvado o disposto no Art. 30  

Art. 70  - Esta Lei entrará em vigor 7 (sete) 

dias após a data de sua publicaçao, revogadas as disposiç6es em 

contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 08 de outubro de 1999. 

Namir Luiz Ja sch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publiqgs: 

J,1 I 
Joao 	 u os outinho 

Secretário unicipal 	Administraçao 

e Recursos umanos 

T1í© 	C©i1TL 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Prfitura municipul de Taquari 
Estado do Rio Grande. do Sul 

•). 	
--: , 

- - 

Projeto de lei ng 2.439/9 .9 	 1 //J?JJÀ7,4/IJÃ&1' 

A coMissÃo TË(NICA 	
"Institui turno únic 

A M (.2]: 	
Público Mucipal e dá outras - 

 44J
LL2IÀ 	

- A 
idente 	 provienc 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do !io Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 

confere a Lei Orq(mnica do Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído turno contínuo de 6 
(seis) horas diárias rio Serviço Público Municipal, a ser cumprido no 

período compreendido entre às 7 e 13 horris, de segunda a sexto-
feira. 

, 	i 	 o Art. 2 o  — O turno unico nstituido no Art. 1 
desta Lei, vigorará a partir da sanço desta Lei, até o dia 10  de 
março de 20Õ0. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá, 
mediante becreto, prorrogar o turno único até o máximo de 30 
(trinta) dias. 

Art. 30 - O turno único no se aplica às 

atividades de saúde e vigilancia, que mantero seu funcionamento 
nos moldës atuais. 

Art. 40 - Cessado o turno único, os servidores 
retornaro ao cumprimento da jornada de trabalho especificada em 

Lei para seus cargos, cujo cumprimento ficará apenas suspenso 

temporariamente em decorrência desta Lei. 
Art. 50 - Fica vedada, na vigência do turno 

único, a convocaçfo para prestaço de serviço ecfraordinário, 
ressalvado: 

SAN Cl Q N .S E 

LØZ 
Jan 

-, 

PyeI8O Mi'' 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 — Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI — RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefei uru municipul de Tuqouri 
Estado do Rio Grande do Sul 

1 - Os casos de situaçao •de emergência e 

calamidude pública, pagando-se, nessa hipótese, apenas as horas 

excedentes à jorno.o de; trabalho estabelecida para os cargos; 

II Nos casos de nec€ssidade •do Município, 

sendo as horas cmpensadas, mediante autorizaçao prévia do 

fu nc io nór lo. 

rt. 6 °  - A presente Lei aplica-se•aos serviços 

interno e externo, r€ssatvado:o disposto no Art. 3° 

krt; 7° - Esta Lei enlrará em vigor.7 (sete) 

dias após a ddta d sua publicaçao, revogadas as disposiçes em 

contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se: 

7amfr Liilz 
Jogo Carlos de QuadrosCoutinho 	 '.. 

Secretário Municipal daAdministraçao 

e Recursos Humanos 

\iE)© ME\ C©11Ï 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

APROVADO 
U? 

'tLL//2À 

Emenda no 1 
	 Pifli ITI 

O Vereador 	que 	este 	subscreve, 	de 
conformidade com o Regimento Interno (art. 159, II, 
requer a V. Exa.  seja alterada a redação do art. 2 1  do 
projeto de lei n° 2.439/99, que passa a ter o seguinte 
teor: 

"Art. 2 0  - O turno único instituído no 
artigo 1° desta Lei vigorará até o dia 1° de março de 
2000". 

Sala das Sessões, 07 de outubro de 1999. 

Vera. ir,04  Mullinari 

Rua Daniel Bizarro, 10- Cx. Postal 72- Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 



Institui turno único no 5erviço 
Público Municipal e dá outras 

providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 

de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 

confere a Lei Organica do Município, que a Camara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica instituído turno contínuo de 6 

(seis) horas diárias no Serviço Público Municipal, a ser cumprido no 

período compreendido entre às 7 e 13 horas, de segunda a sexta-
feira. 

Art. 2° - O turno único instituído no Art. 1 
desta Lei, vigorará a partir da sançao desta Lei, até o dia 10  de 
março de 2000. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá, 

mediante becreto, prorrogar o turno único até o máximo de 30 
(trinta) dias. 

Art. 3 0  - O turno único nao se aplica às 

atividades de saúde e vigilancia, que mantero seu funcionamento 
nos moldes atuais. 

Art. 4° - Cessado o turno único, os servidores 
retornarao ao cumprimento da jornada de trabalho especificada em 

Lei para seus cargos, cujo cumprimento ficará apenas suspenso 
temporariamente em decorrência desta Lei. 

Art. 5°  - Fica vedada, na vigência do turno 
único, a convocaçao para prestaçao de serviço extraordinário, 
ressalvado: 



1 - Os casos de situaçao de emergência e 
calamidade pública, pagando-se, nessa hipótese, apenas as horas 
excedentes à jornada de trabalho estabelecida para os cargos; 

II - Nos casos de necessidade do Município, 

sendo as horas compensadas, mediante autorizaçao prévia do 

funcionário. 
Art. 6 °  - A presente Lei aplica-se aos serviços 

interno e externo, ressalvado o disposto no Art. 30  

Art. 7°  - Esta Lei entrará em vigor 7 (sete) 
dias após a data de sua publicaçao, revogadas as disposições em 
contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 



Exp. de Motivos no 053/99 	Taquari, 04 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Tem sido freqüentes as consultas a este 

Poder Executivo sobre a possibilidade de instituir novamente turno 

único no serviço municipal, como medida de contençao de despesas. 
Em geral, o turno único de 6 (seis) horas corridas importa reduçao 
de carga, horária prevista na Lei do Plano de Carreira dos 

Servidores, conforme especificaçes de cada classe de cargos. 
A exigência da Lei se pe em virtude de 

a jornada de trabalho de cada classe de cargos estar estipulada em 

Lei, nao sendo viável a alteraçao desta por becreto do Executivo, 

eis que a matéria regulada em Lei somente por Lei pode ser 

modificada. Além disso, releva que a jornada de trabalho está 
correlacionada à remuneraçao do cargo, também estipulada em Lei. 

Só a Lei, nesse caso fundada em fortes raz6es de interesse público, 
pode autorizar a reduço da carga horário sem a correspondente 

reduçao da remuneraçao, considerando inclusive princípio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Constituiçao 

Federal, Art. 37, XV). 
Sabedores das dificuldades que o Município vem 

enfrentando, entendemos que V. Exa. e os Nobres Edis, concordam 
que há necessidade de diminuir os gastos rotineiros, como água, luz 

e telefone. 
Lembramos, que os serviços essenciais, como saúde 

e vigilancia, continuaro trabalhándo em turno integral. 



Na certeza do pronto atendimento ao exposto, 

solicitamos que o referido projeto seja votado em regime de 

urgência. 
Atenciosamente, 

Namir Luiz antsch 

Prefeito Municipal 

Ao Senhor: 

Paulo bavid Mulinari 

Presidente Câmara Municipal 
N/Cidade 



Prefei uru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n o  1.854. de 22 de outubro de 1999. 

"Abre crédito suplementar e 
aponta recurso". 

NAMIR WIZ TANTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere 

a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 1 - Fica aberto um Crédito Suplementar de 

R$ 1.462.500,00 (um mitho, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), para atender as seguintes dotaç6es orçamentárias: 

02- GABINETE bO PREFEITO 

01 - Gabinete do Prefeito 

3.1.1.1 - Pessoal Civil .................................................................................R$ 109.000,00 

03070202.003 - Manutenço das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.....................................................................................................R$ 109.000,00 
04 - Assessoria Jurídica 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ...............................................................................R$ 	20.000,00 

02040142.006 - Manutenço da Assessoria Jurídica ...................R$ 20.000,00 

06 - Sub-Prefeituras 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..............................................................................R$ 	7.500,00 

16885342.022 - Mariutençao das. Sub-Prefeituras .......................R$ 	7.500,00 

03 - SECRETARIA bA AbMINISTRACÃO E 

RECURSOS HUMANOS 
01 - Secretaria da Administraço 

31.1.1 - Pessoal Civil .............................................................................. 	R$ 	38.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .............................................. 	R$ 30.000,00 

03070212.007 - Manutençao Serviços de Expediente Pessoal, 

Protocolo e Assessoramento ............................................................. 	R$ 68.000,00 

I'yj?r Lzz.e 	n2í Pretoto MuncI __________ PAU cr 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



• 	Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................R$ 10.000,00 
03070211.004 - Reequipamento da Secretaria da Administra- 

çao........................................................................................................... R$ 	10.000,00 

SECRETARIA DA FAZENDA 
01 - Secretaria da Fazenda 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ............................................................................R$ 	8.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ..............................................R$ 72.000,00 
03080212.010 - Manutençao e Desenvolvimento das Ativida- 
des da Secretaria ................................................................................R$ 	80.000,00 
4.35.1 - Amortizaçao da bívida Contratada .................................R$ 140.000,00 
03080331.008 - Liquidação da bívida Pública ..............................R$ 140.000,00 

SECRETARIA DA EbUCACÃO E CULTURA 
01 - Secretaria da Educação e Cultura 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ...........................................................................R$ 250.000,00 
08421882.012 - Manutençao do Ensino Fundamental ................R$ 250.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................R$ 	8.00000 
08482472.017 - Manutençao da Banda Municipal ......................R$ 	8.000,00 

07 - SECRETARIA bE OBRAS. TRANSPORTES E 
SER VICOS URBANOS 

01 - Serviços Urbanos 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................R$ 90.000,00 
106002 12.019 - Manutençao e Serviços Urbanos ......................R$ 90.000,00 

02 - b.M.E.R 
3.1.1.1 - Pessoal Civil ..........................................................................R$ 150.000,00 

Z.OZl - CosQço e »amttr%Zo da V&tde d- 

riaMunicipal ........................................................................................R$ 150.000,00 

08-SECRETARIA DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.1.1.1 - Pessoal Civil .......................................................................... R$ 180.000,00 
13754282.032 - Manutençao Serviços de Saúde ......................R$ 180.000,00 

Zamir Luz ranscà 

PteetO Munkh,aI 

UMAIRA-4AM c©rr 
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Prcfei uru municípul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

10 - SECRETARIA bE COQRbENACAO E 

PLANEJAMENTO 
01 - Secretaria de Planejamento 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...........................................R$ 10.000,00 
03090432.008 - Manutençdo da Secretaria do Planejamento R$ 10.000,00 

11- ENCARGOS GERAIS bO MUNICÍPIO 

01 - Encargos Gerais 

3.1.1.3 - Obrigaçes Patronais .....................................................R$ 340.000,00 
15814922.027 - Contribuiçes Previdenciárias .......................R$ 340.000,00 

Art. 2° - Ficam reduzidas as seguintes dotaçes 

orçamentárias, no valor de R$ 459.900,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil 

e novecentos reais): 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................ R$ 5.000,00 

3.1.3.1 - Remuneraço de Serviços Pessoais ............................... R$ 2.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 12.000,00 

3.1.3.2.01 - Publicidades .................................................................. R$ 7.000,00 

01010012.001 - Manutenço das Atividades Legislativas R$ 26.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalações ......................................................... R$ 4.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ......................... R$ 3.000,00 

01010011.001 - Recuperaço e Reequipamento da C6mara de 

Vereadores......................................................................................... R$ 7.000,00 

02- GABINETE bO PREFEITO 
01 - Gabinete do Prefeito 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........................ R$ 4.500,00 

03070201.020 - Aquisiço de um veículo .................................. R$ 4.500,00 

3.1.3.1 - Remuneraço de Serviços Pessoais ............................. R$ 900,00 

3.1.3.2-02 - Recepçes e Homenagens ...................................... R$ 4.500,00 

3.2.1.1 - Transferncias Operacionais ....................................... R.$ 900,00 

03070202.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.............................................................................................. R$ 6.300,00 

C©1TE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru munícipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

03 - Conselho Municipal de besportos 

3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais .............................. R$ 1.800,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 3.000,00 

03462242.005 - Manutençao do Setor de Esportes ............... R$ 4.800,00 

05.- bepartamento de Aço Social 

3.1.2.0 - Material de Consumo ...................................................... R$ 6.000,00 

3.2.3.0 - Transferncios as Instituições Privadas .................. R$ 900,00 

15814862.042 - Manutençao dos Serviços de Assist€ncia So- 

cial....................................................................................................... R$ 6.900,00 

06 - Sub-Prefeituras 

3.1.2.0 - Material de Consumo ......................................................R$ 	500,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .........................................R$ 	1.500,00 

16885342.022 - Manutençao das Sub-Prefeituras ................R$ 	2.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçes ........................................................R$ 	2.500,00 

16512691.026 -Construço e Ampliaço Rede Elétrica 	R$ 	2.500,00 

03 - SECRETARIA bE AbMINISTRACÃO E 
RECURSOS HUMANOS 

02 - Fundo Municipal de Aposentadorias e Penses 

3.1.1.3 - Obrigaçes Patronais .......................................................R$ 	29.000,00 

3.2.5.2 - Pensionistas .......................................................................R$ 	13.000,00 

15824922.046 - Aposentadoria e Pens6es .................................R$ 42.000,00 

04- SECRETARIA bA AGRICULTURA 

01 - Secretaria da Agricultura 

4.1.1.0 - Obras e Instalaç3es .......................................................R$ 	4.000,00 

04181111.006 - Construço e Ampliaço Rede Elétrica Rural 	R$ 	4.000,00 

3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais ..............................R$ 	1.000,00 

04181112.009 - Manutenço dos Serviços de Fomento Agro- 

pastoril................................................................................................R$ 	1.000,00 

\ C©1ÏEE 
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Prefeitura municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

06 - SECRETARIA bE EbUCACÃO E CULTURA 

01 - Secretaria de Educaçao e Cultura 

3 .2.3.1 - Subvenç6es Sociais .........................................................R$ 	60.000,00 

08474872.040 - Cont.ribuiçao a Assistência de beficientes 

Físicos e Mentais ..............................................................................R$ 	60.000,00 

4.1.1.1 - Obras e Instalações .........................................................R$ 	4.000,00 

08420251.034 - Construçao de Quadras Poliesportivas 	R$ 	4.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .........................R$ 	4.000,00 

08482472.017 - Manutenço da Banda Municipal ....................R$ 	4.000,00 

07- SECRETARIA bE OBRAS E SANEAMENTO 

01 - Serviços Urbanos 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçaes .......................................................... R$ 3.000,00 

10070251.014 - Concluso e Reequipomento Centro Adminis- 

trativo.................................................................................................. R$ 3.000,00 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................ R$ 4.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 4.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalações ......................................................... R$ 4.000,00 

10573 161.017- Construçao de Moradias Populares ................. R$ 12.000,00 

4.2.1.0 - Aquisiçao de Imóveis ....................................................... R$ 19.000,00 

10583231.019 - Aquisiçdo e besaprõpriaçao de Imóveis R$ 19.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçaes ......................................................... R$ 9.000,00 

10600211.047- Construçao de Abrigos ..................................... R$ 9.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçaes .......................................................... R$ 4.000,00 

10603271.013 - Ampliaçao, Extenso e Remodelaçao Rede Pú- 

blica....................................................................................................... R$ 4.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalações .......................................................... R$ 5.000,00 

10764471.015 - Construço Rede de Água e Reservatórios R$ 5.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalações ........................................................... R$ 20.000,00 

10915751.021 - Asfoltamento e calçamento de ruas ................. R$ 20.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........................... R$ 4.500,00 

16915731.040 - Aquisiço de Equipamentos e Material Perma- 
nente....................................................................................................... R$ 4.500,00 
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PrRfeÍ uru municípul de Tnqutirí 
Estado do Rio Grande do Sul 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................R$ 70.000,00 
16885341.024 - Aquisiçao de Veículos e Máquinas ....................R$ 70.000,00 
4.12.0 - Equipamentos e Material Permanente .............................R$ 	1.500,00 

16885352.021 - Conservoço e Manutenço Rede Rodoviária 
Municipal................................................................................................R$ 	1.500,00 

08- SECRETARIA bA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................ R$ 4.500,00 

13754281.045 - Aquisiço de veículo ............................................. R$ 4.500,00 

3.1.3.1 - Remuneraço de Serviços Pessoais ................................. R$ 10.000,00 

13754282.032 - Manutençao Serviços da Saúde ....................... R$ 10.000,00 

3.1.3.1 - Remuneraço de Serviços Pessoais ................................ R$ 14.000,00 

13754280.039 - Manutenço Serviços da Saúde ...................... R$ 14.000,00 

3.1.1.3 - Obrigoçaes Patronais ....................................................... R$ 29.000,00 

15814922.044 - Contribuições Previdenciárias ......................... R$ 29.000,00 

4.2.1.0 - Aquisiçao de Imóveis ........................................................ R$ 18.500,00 

13774561.046 - Aquisiço de Imóvel p1 Controle Ambiental R$ 18.500,00 

09 - SECRETARIA bE bESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, SOCIAL E TURISMO 
01 - Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico, 

Social e Turismo 
4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente .............................R$ 19.000,00 
4.1.2.0 - Aquisição de Imóveis .........................................................R$ 11.000,00 
11623461.028 - Implantaço do bistrito Industrial .................R$ 30.000,00 

	

3.1.3.1 - Remunêraçao de Serviços Pessoais ................................R$ 	1.900,00 

	

11623462.031 - Manutençao da Secretaria ................................R$ 	1.900,00 

11- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

01 - Encargos Gerais 

	

3.2.3.1 - Subvençes Sociais ...........................................................R$ 	29.000 000 

15814862.029 - Assistência e Apoio às Entidades ...................R$ 29.000,00 
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• 	Prefeituru municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 30 - Servirá de recurso para cobertura do 

crédito de que trata o Art. 1,  a redução constante do Art. 20 , e a arrecadoço 

a maior a se verificar no exercício. 
Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaço, revogadas as disposiçaes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 22 de outubro de 1999. 	í 	/ 

Nomir Luiz J91sc 

Prefeito Mu1cipaI 

Registre-se e Publique.se 

Joo 	1 drosC nlià 

e Recursos 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 054/99 
	

Taquari, 04 de outubro de 1999. 

L 	ISenhor Presidente: .............................. 

O presente crédito suplementar no valor de l$ 

1.462.500,00 (um milhê quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), é num primeiro momento preocupante. Mas temos a considerar o 

seguinte: 
Somente a parte do pessoal atinge o montante de 

R$ 762.500,00,, dos quais R$ 109.000,00 no Gabinete do Prefeito, para 

atender funcionários, contratos (conforme Lei de cedências, APAE, Casa da 

Criança, Lar 5ao José, entre outros). 
A amortizaço da dívida pública atinge um valor de 

R$ 140.000,00. 
As 	obrigações 	patronais, 	atingiro 	R$ 

340.000,00. 
Senhor Presidente, os valores com pessoal, 

amortizaçío da dívida e obrigações patronais, atingem os valores de $ 

1.242.500,00, o que corresponde a 85% deste Projeto de Lei. 

Os outros 15%, so despesas de custeio necessárias 

para a mcinutençao da máquina administrativa. As reduçes ora apontadas, na 

sua grande maioria, no deveriam estar sendo reduzidas, mas se faz 

necessário, pois estamos sendo obrigados a proceder os registros contábeis no 
exercício financeiro, portanto no comprometemos exercícios vindouros, como 

foi feito no passado. 
Outrossim, comunicamos que estamos trabalhando 

para cobrar a dívida ativa, que é superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), num convênio firmado com o Banco do Brasil. 
Por isso, estamos apostando numa arrecadaço a 

maior no exercício. 

, ,, 



Contando com a habitual acolhida, na oportunidade, 

solicitamos que o presente seja votado em regime de urgência. 

ç 

Namir Luiz .Jantsch 

Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinari 
Presidente Camara Municipal 



1 

Prefeituru municipul dE uquurí 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.854. de 22 de outubro de 1999. 

"Abre crédito suplementar e 

aponta recurso". 

NAMIR WIZ 3ANT5CH, Prefeito Municipal de 

Tequari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere 

a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. l - Fica aberto um Crédito Suplementar de 

R$ 1.462.500,00 (um mi1ho, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), para atender as seguintes dotaçaes or.çamentárias: 

02- GABINETE bO PREFEITO 

01 - Gabinete do Prefeito 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ................................................................................R$ 109.000,00 

03070202.003 - Manutençao das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.....................................................................................................R$ 109.000,00 
04 - Assessoria Jurídica 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ...............................................................................R$ 	20.000,00 

02040142.006 - Manutenço da Assessoria Jurídica ...................R$ 20.000,00 

06 - Sub-Prefeituras 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..............................................................................R$ 	7.500,00 

16885342.022 - Manutençao das Sub-Prefeituras ........................R$ 	7.500,00 

03 - SECRETARIA bA AbMINISTRACO E 

RECURSOS HUMANOS 
01 - Secretaria da Administração 

31.1.1 - Pessoal Civil ................................... . ............... 	 R$ 	38.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ..............................................R$ 30.000,00 
03070212.007 - Manutenção Serviços de Expediente Pessoal, 

Protocolo e Assessoramento .............................................................R$ 68.000,00 

tqamfr Luz ïantc 
Prefeito Munícipal  
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Prefeitura munmpul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................R$ 10.000,00 
03070211.004 - Reequipamento da Secretaria da Administra- 
ço...........................................................................................................R$ 	10.000,00 

SECRETARIA bA FAZENbA 
01 - Secretaria da Fazenda 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ............................................................................R$ 	8.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ..............................................R$ 72.000,00 
03080212.010 - Manutençao e besenvolvimento das Ativida- 
des da Secretaria ................................................................................R$ 	80.000,00 

4.3.5.1 - Amortizaçao da bívida Contratada .................................R$ 140.000,00 
03080331.008 - Liquidaçao do bívida Pública ..............................R$ 140.000,00 

SECRETARIA bA EbUCACAO E CULTURA 
01 - Secretaria da Educaçao e Cultura 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ...........................................................................R$ 250.000,00 
08421882.012 - Manutenço do Ensino Fundamental ................R$ 250.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................R$ 	8.000.00 

08482472.017 - Manutenço da Banda Municipal ......................R$ 	8.000,00 

07 - SECRETARIA bE OBRAS. TRANSPORTES E 

SER VICOS URBANOS 
01 - Serviços Urbonos 

3.1,3.2 - Outros Serviços e Encargos..  ............................................ 	R$ 90.000,00 

10600212.019 - Manutençao e Serviços Urbonos ......................R$ 90.000,00 
02 - b.M.E.R 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..........................................................................R$ 150.000,00 
16885352.021 - Conservaçao e Manufençao da Rede Rodoviá- 
riaMunicipal ........................................................................................R$ 150.000,00 

08- SECRETARIA bA SAÚbE E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.111 - Pessoal Civil ..........................................................................R$ 180.000,00 
13754282.032 - Manutençao Serviços de Saúde ......................R$ 180.000,00 

qatnk' Luz 1antsd 
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PrEfeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

10 - SECRETARIA bE CQORbENACÃO E 

PLANEJAMENTO 
01 - Secretaria de Planejamento 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...........................................R$ 10.000,00 
0309043 2.008 - Manutençao da Secretaria do Planejamento R$ 10.000,00 

11- ENCARGOS GEAI5 bO MUNICÍPIO 

01 - Encargos Gerais 

3.1.1.3 - Obrigações Patronais ..................................................... R$ 340.000,00 

15814922.027 - ContribuiçesPrevidenciórias ....................... R$ 340.000,00 

Art. 2 °  - Ficam reduzidas as seguintes dotaçes 

orçamentárias, no valor de R$ 49.900,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil 

e novecentos reais): 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................ R$ 	5.000,00 

3.1.3.1 - lemuneraçao de Serviços Pessoais ............................... $ 	2.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 	12.000,00 

3.1.3.2.01 - Publicidades .................................................................. R$ 	7.000,00 

01010012.001 - Manutençao das Atividades Legislativas R$ 	26.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçaes ....................... . ................................. R$ 	4.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ......................... R$ 	3.00000 

01010011.001 - Recuperaçao e Reequipamento da C6mara de 

Vereadores......................................................................................... R$ 	7.000,00 

02- GABINETE bO PREFEITO 

01 - Gabinete do Prefeito 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........................ R$ 4.500,00 

03070201.020 - Aquisiçdo de um veículo .................................. R$ 4.500,00 

3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais ............................. .. 900,00 

3.1.3.2-02 - Recepçes e Homenagens ...................................... R$ 4.500,00 

3.2.1.1 - Transferêncios Operacionais ....................................... R.$ 900,00 

03070202.003 - Manutenço das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.............................................................................................. R$ 6.300,00 

TI© E\\ C©LL 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

03 - Conselho Municipal de besportos 

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .............................. R$ 1.800,00 

3 .1.32 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 3.000,00 

03462242.005 - Manutenço do Setor de Esportes ............... R$ 4.800,00 

05 - bepartamento de Açao Social 

3.1.2.0 - Material de Consumo ............................................. . ........ R$ 6.000,00 

3.2.3.0 - Tronsferncias as Instituiçaes Privadas .................. R$ 90000 

15814862.042 - Manutençao dos Serviços de Assistência So- 

cial....................................................................................................... R$ 6.900,00 

06 - Sub-Prefeituras 

3 .1.2.0 - Material de Consumo ...................................................... R$ 500,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ......................................... R$ 1.500,00 

16885342.022 - Manutençao das Sub-Prefeituras ................ R$ 2.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçes ........................................................ R$ 2.500,00 

16512691.026 -Construço e Ampliação Rede Elétrica R$ 2.500,00 

03 - SECRETARIA bE AbMINISTRACÃO E 

RECURSOS HUMANOS 
02 - Fundo Municipal de Aposentadorias e Penses 

3 .1.1.3 - Obrigaçes Patronais .......................................................R$ 	29.000,00 

3 .2.5.2 - Pensionistas ............ .. ................................................ .......... 	R$ 	13.000,00 

15824922.046 - Aposentadoria e Penses .................................R$ 42.000,00 

04- SECRETARIA bA AGRICULTURA 

01 - 5ecretaria da Agricultura 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçes .......................................................R$ 	4.000,00 

04181111.006 - Construçao e Ampliaçao Rede Elétrica Rural 	R$ 	4.000,00 

3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais ..............................R$ 	1.000,00 

04181112.009 - Manutenço dos Serviços de Fomento Agro- 

pastoril................................................................................................R$ 	1.000,00 

ri-ri 
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Pre. elturu municipul de nquurí 
Estado do Rio Grande do Sul 

06- SECRETARIA bE EbUCACÃO E CULTURA 

01 - Secretaria de Educação e Cultura 

3.2.3.1 - Subvençães Sociais .........................................................R$ 	60.000,00 

08474872.04.0 - Contribuição a Assistência de beficientes 
Físicos e Mentais ..............................................................................R$ 	60.000,00 

4.1.1.1 - Obras e Instalaçães .........................................................R$ 	4.000,00 

08420251.034 - Construção de Quadras Poliesportivas 	R$ 4.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .........................R$ 	4.000,00 

08482472.017 - Manutenção da Banda Municipal ....................R$ 	4.000,00 

07 - SECRETARIA bE OBRAS E SANEAMENTO 

01 - Serviços Urbanos 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçães .......................................................... R$ 3.000,00 

10070251.014 - Conclusão e Reequipamento Centro Adminis- 
trativo.................................................................................................. R$ 3.000,00 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................ R$ 4.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 4.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçães ......................................................... R$ 4.000,00 

10573161.017 - Construção de Moradias Populares ................. R$ 12.000,00 

4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis ....................................................... R$ 19.000.00 

10583231.019 - Aquisição e besapropriação de Imóveis R$ 19.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçães .............. . .......................................... R$ 9.000,00 

10600211.047 - Construção de Abrigos ..................................... R$ 9.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçães .......................................................... R$ 4.000,00 

10603271.013 - Ampliação, Extensão e Remodelação Rede Pí- 
blica....................................................................................................... R$ 4.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçães .......................................................... R$ 5.000,00 

10764471.015 - Construção Rede de Água e Reservatórios R$ 5.000,00 

4.1.1.0 - Obras e Instalaçães ........................................................... R$ 20.000,00 

10915751.021 - Asfoltamento e calçamento de ruas ................. R$ 20.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .......................... R$ 4.500,00 

16915731.040 - Aquisição de Equipamentos e Material Perma- 
nente....................................................................................................... R$ 4.500,00 

Prefeito Municlpa! 

PARIrlIN 
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Prefeitura municipai de Tuquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................ P4 70.000,00 

16885341.024 - Aquisiçao de Veículos e Máquinas .................... P4 70.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .............................R$ 	1500,00 

16885352.021 - Conservaço e Manutenço Rede Rodoviária 
Municipal................................................................................................R$ 	1.500,00 

08- SECRETARIA DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
01- Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................ P4 4.500,00 

13754281.045 - Aquisiçao de veículo ............................................. P4 4.500,00 

3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais ................................. R$ 10.000,00 

13754282032 - Manutenção Serviços da Saúde ....................... P4 10.000,00 

3.1.3.1 - Remuneroço de Serviços Pessoais ................................ P4 14.000,00 

13754280.039 - Manutenço Serviços da Saúde ...................... R$ 14.000,00 

3.1.1.3 - Obrigações Patronais ....................................................... R$ 29.000,00 

15814922.044 - Contribuiçaes Previdenciárias ......................... R$ 29.000,00 

4.2.1.0 - Aquisiçao de Imóveis ........................................................ R$ 18.500,00 

13774561.046 - Aquisiço de Imóvel p1 Controle Ambiental R$ 18.500,00 

09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E TURISMO 

01 - Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico, 
Social e Turismo 
4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente .............................R$ 19.000,00 
4.1.2.0 - Aquisiçao de Imóveis .........................................................R$ 11.000,00 
11623461.028 - Implantaçao do Distrito Industrial .................R$ 30.000,00 
3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais ................................P4 	1.900,00 
11623462.031 - Manutençao da Secretaria ................................R$ 	1.900,00 

11- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
01 - Encargos Gerais 

3.2.3.1 - Subvençes Sociais ...........................................................P4 	29.000,00 
15814862.029 - Assistência e Apoio ès Entidades ...................R$ 29.000,00 

Namir Luij 
Pretaiio Municuja 
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Prefei uru murnüpul de uqouri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 30 - Servirá de recurso para cobertura do 

crédito de que trata o Art. 1 ° , a reduçao constante do Art. 2°, e a arrecadaçao 

a maior a se verificar no exercício. 
Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO uIINICIPAL DE 
TAQUARI, 22 de outubro de 1999. 	f/ 

Namir Luiz J9rfsc 

Prefeito MutcipaI 

legistre-se e Publiqu - 

João 	 ou inhô 

Secret"o unicipal cl Ad inistraçao 

e Recursos umanos 
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Prefeituru muNicipal de Tuquuri - 
Estado do Rio Grande do Sul APROVADO 

e1' iíP_i 
Projeto de lei ng 2.440/99 	 9/v' 

TA COMlS.SÃO TÊ(NICA 
Abre credito suplementar e 

aponta recurso" 	SPC1 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçoes que me con1ere ' 
a Lei Org&nica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. l - Fica aberto um Crédito Suplementar de 
R$ 1.462.500,00 (um milhao, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), para atender as seguintes dotaçes orçamentárias: 

02 - GABINETE bO PREFEITO 

01 - Gabinete do Prefeito 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ............................ . ..................................... . ............. R$ 109.000,00 

03070202.003 - Monutenço das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.....................................................................................................R$ 109.000,00 

' 	 04 - Assessoria Jurídica 

rJ 	3.1.1.1 - Pessoal Civil ...............................................................................R$ 	20.000,00 
02040142.006 - Manutenço da Assessoria Jurídica ................... R$ 20.000,00 

06 - Sub-Prefeituras 
3.1.1.1 - Pessoal Civil ............... . ................................................. . ............ 	R$ 	7.500,00 

16885342.022 - Manutenço das Sub-Prefeituras .......................R$ 	7.500,00 

03 - SECRETARIA bA AbMINISTRAC,O E 
RECURSOS HUMANOS 

01 - Secretaria da Administraçao 

3 1.1.1 - Pessoal Civil ............................. . ................................................ 	R$ 	38.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ..............................................R$ 30.000,00 
03070212.007 - Manutenço Serviços de Expediente Pessoal, 

Protocolo e Assessoramento ........................... . ................................ . 	R$ 	68.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................R$ 10.000,00 
03070211.004 - Reequipamento da Secretaria da Administra- 

çao...........................................................................................................R$ 	10.000,00 

j\3;a\ (COAMUM  
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Prefeituru municipul de Tnquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

05- SECRETARIA DA FAZENbA 

01 - Secretaria da Fazenda 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..... . ................................ . .......................... . .......... 	R$ 	8.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................... . ................... 	R$ 72.000,00 
03080212.010 - Manutenção e Desenvolvimento das Ativida- 
des da Secretaria ..................................... . ............... . .......................... 	R$ 	80.000,00 
4.3.5.1 - Amortizaçao da bívida Contratada .................................R$ 140.000,00 

03080331.008 - Liquidaçao da Dívida Pública ............... . ............... 	R$ 140.000,00 

06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

01 - Secretaria da Educaço e Cultura 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ...........................................................................R$ 250.000,00 

08421882.012 - Manutençao do Ensino Fundamental ................R$ 250.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................R$ 	8.000,00 
08482472.017 - Manutençao da Banda Municipal ......................R$ 	8.000,00 

07 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E 
SERVIÇOS URBANOS 

(l 	 01 - Serviços Urbanos 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .............................. . ............. 	R$ 90.000,00 
10600212.019 - Manutenço e Serviços Urbanos ......................R$ 90.000,00 

02 - D.M.E.R 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..........................................................................R$ iso:000,00 
16885352.021 - Conservaçao e Manutenço da Rede Rodoviá- 

riaMunicipal ........................................................................................R$ 150.000,00 

08 - SECRETARIA bA SAÚDE E METO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..........................................................................R$ 180.000,00 
13754282.032 - Manutençao Serviços de Saúde ......................R$ 180.000,00 

í© M\ 
6mir Linz /an& 

PMfto MurH.- 
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10 - SECRETARIA bE COORbENACÃO E 
PLANEJAMENTO 

01 - Secretaria de Planejamento 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...........................................R$ 10.000,00 
03090432.008 - Manutenção da Secretaria do Planejamento R$ 10.000,00 

11- ENCARGOS GERAIS bO MUNICÍPIO 
01 - Encargos Gerais 

3.1.1.3 - Obrigaçães Patronais ..................................................... R$ 340.000,00 
15814922.027 - Contribuiçes Previdenciárias ....................... R$ 340.000,00 

Art. 20 
- Ficam reduzidas as seguintes dotaçães 

orçamentárias, no valor de R$ 459.900,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil 
e novecentos reais): 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................ R$ 	5.000,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ................................ R$ 	2.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 	12.000,00 
3.1.3.2.01 - Publicidade.s 	.................................................................. R$ 	7.000,00 
01010012.001 - Manutenção das Atividades Legislativas R$ 	26.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaçães ......................................................... R$ 	4.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............. . ........... R$ 	3.000,00 
01010011.001 - Recuperação e Reequipamento da Câmara de 

Vereadores......................................................................................... R$ 	7.000,00 

02 - GABINETE bO PREFEITO 

01 - Gabinete do Prefeito 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .............. . ......... R$ 4.500,00 
03070201.020 - Aquisição de um veículo .................................. R$ 4.500,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ............................. R$ 900,00 
3.1.3.2-02 - Recepçães e Homenagens ...................................... R$ 4.500,00 
3.2.1.1 - Transfer&icias Operacionais ....................................... R$ 900,00 
03070202.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do 

Prefeito.............................................................................................. R$ 6.300,00 

\ C© 
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03 - Conselho Municipal de besportos 
3.1.3.1 - Remuneroçao de Serviços Pessoais R$ 1.800,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 3.000,00 
03462242.005 - Manutenço do Setor de Esportes . .............. R$ 4.800,00 

05 - bepartamento de Açao Social 
3.1.2.0 - Material de Consumo ................................. . .................... R$ 6.000,00 
3.2.3.0 - Transfer&icias as Instituições Privadas .................. R$ 900,00 
15814862.042 - Manutençao dos Serviços de Assistência So- 

cial.................... . .................................................................................. R$ 6.900,00 
06 - Sub-Prefeituras 

3.1.2.0 - Material de Consumo ...................................................... 	..500,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .........................................R$ 	1.500,00 
16885342.022 - Manutençao das Sub-Prefeituras ................R$ 	2.000,00 
4.1.1.0 - Obras e tnstalaçes . ............................ ................. .......... 	R$ 	2.500,00 
16512691.026 -Construçao e Ampliaço Rede Elétrica 	R$ 	2.500,00 

03 - SECRETARIA bE AbMINISTRACO E 
RECURSOS HUMANOS 

02 - Fundo Municipal de Aposentadorias e Penses 

3.1.1.3 - Obrigaçes Patronais .......................................................R$ 	29.000,00 
3.2.5.2 - Pensionistas .......................................................................R$ 	13.000,00 
15824922.046 - Aposentadoria e Penses .................................R$ 	42.000,00 

04- SECRETARIA bA AGRICULTURA 
01 - Secretaria da Agricultura 

4.110 - Obras e Instalaçaes .......................................................R$ 	4.000,00 

04181111.006 - Construçao e Ampliaço Rede Elétrica Rural 	R$ 	4.000,00 
3.1.3.1 - Remuneraçode Serviços Pessoais ..............................R$ 	1.000,00 
04181112.009 - Manutenço dos Serviços de Fomento Agro- 

pastoril.................................................... . ........................................... 	R$ 	1.000,00 
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Prefeituru munitipul de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

06 - SECRETARIA bE EbUCACAO E CULTURA 
01 - Secretaria de Educaço e Cultura 

3.2.3.1 - Subvenç8es Sociais .............. . .......................................... 	R$ 	60.000,00 
08474872.040 - Contribuiço a Assistência de beficientes 

Físicos e Mentais .............. . ............................................................... 	R$ 	60.000,00 

4.1.1.1 - Obras e Instalaçes .........................................................R$ 	4.000,00 
08420251.034 - Construço de Quadras Poliesportivas 	R$ 	4.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .........................R$ 	4.000,00 
08482472.017 - Manutenço da Banda Municipal ..... . .............. .R$ 	4.000,00 

07- SECRETARIA bE OBRAS E SANEAMENTO 
01 - Serviços Urbanos 

4.1.1.0 -Obras e tnstalaçes .... . ..................................................... R$ 3.000,00 
10070251.014 - Concluso e Reequipamerito Centro Adminis- 

trativo.................................................................................................. R$ 3.000,00 
3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................... . ............ R$ 4.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 4.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalações ......................................................... R$ 4.000,00 
10573 161.017 - Construço de Moradias Populares ................. R$ 12.000,00 
4.2.1.0 - Aquisiço de Imóveis ....................................................... R$ 19.000,00 
1058323 1.019 - Aquisiço e besapropriaço de Imóveis R$ 19.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalações ......................................................... R$ 9.000 .00 
10600211.047 - Construçao de Abrigos ............. . ..................... .. R$ 9:000 ,00  
4.1.1.0 - Obras e Instalaçes .......................................................... R$ 4.000,00 
10603271.013 - Ampliação, Extensüo e Remodelação Redé Pú- 

blica....................................................................................................... R$ 4.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaçaes .......................................................... R$ 5.000,00 
10764471.015 - Construçao Rede de Água e Reservatórios R$ 5.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaçes ........................................................... R$ 20.000,00 
10915751.021 - Asfaltamento e calçamento de ruas ................. R$ 20.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........................... R$ 4.500,00 
16915731.040 - Aquisiçao de Equipamentos e Material Perma- 

nente....................................................................................................... R$ 4.500,00 

SANCIONEE-SEt  

/LfK / 
PretMto 
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Prefeituru municipul de nquuri 
Estado do RioGrande do Sul 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................R$ 70.000,00 

16885341.024 - Aquisição de Veículos e Máquinas ....................R$ 70.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .............................R$ 1.500,00 
16885352.021 - Conservação e Manutenção Rede Rodoviária 

Municipal................. . .............................................................................. 	R$ 	1.500,00 

08 - SECRETARIA bA SAÚbE.E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ..... .. ..................... R$ 4:500,00 
13754281.045 - Aquisição de veículo ............................................. R$ 4.500,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ................................. R$ 10.000,00 
13754282.032 - Manutenção Serviços da Saúde ....................... R$ 10.000,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ................................ R$ 14.000,00 
13754280.039 - Manutenção Serviços da Saúde ...................... R$ 14.000,00 
3.1.1.3 - Obrigaçães Patronais .......................................................R$ 	29.000,00 
15814922.044 - Contribuiçães Previdenciárias .........................R$ 	29.000,00 
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis ........................................................R$ 	18.500,00 
13774561.046 - Aquisição de Imóvel p1 Controle Ambiental 	R$ 18.500,00 

09 - SECRETARIA bE bESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E TURISMO 

01 - Secretaria de besenvolvimento Econômico, 
Social e Turismo 
4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente ............................. R$ 1.000,00 
4.1.2.0 - Aquisição de Imóveis ......................................................... R$ 11,000,00 
11623461.028 - Implantação do bistrito Industrial ................. R$ 30.000,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ................................ R$ 1.900,00 
11623462.031 - Manutenção da Secretaria ................................ R$ 1.900,00 

11- ENCARGOS GERAIS ÍDO MUNICÍPIO 
01 - Encargos Gerais 

3.2.3.1 - Subvençães Sociais ................................. . ........................ .R$ 	29.000,00 
15814862.029 - Assistência e Apoio às Entidades ...................R$ 29.000,00 

SNO lO N - SE 

1:4 tfl3' 
Luiz 
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PrEfeituru muniEipld dE Tuquari 
Estado do Rio Grandé do Sul 

Ar?. 3 °  - Servirá de recurso para cobertura do 
crédito de que trata o Art. l, a reduço constante do Art. 20 , e a arrecadaçao 
a maior a se verificar no exercício. 

Ar?. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaço, revogadas as disposições em contrário. 

 

TAQUARI, 
GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 

/ 

 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

S ANCIorj -. s 

Liz 
egistre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraço 
e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Prefeituni muNicipu: de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp.de Motivos n° 054/99 	 Taquari, 04 de outubro de 1999. 

Livro n ..13 
Aos 	 Senhor Presidente: 

,0 presente crédito suplementar no valor de R$ 

1.462.500,00 (um milhao, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), é num primeiro momento preocupante. Mas temos a considerar o 

seguinte: 

Somente a parte, do pessoal atinge o montante de 

R$ 762.500,00, dos quais $ 109.000,00 no Gabinete do Prefeito, para 

atender funcionários, contratos (conforme Lei de cedências, APAE, Casa da 

Criança, Lar Sao José, entre outros). 

A amortizaço da dívida pública atinge um valor de 

R$ 140.000,00. 

As 	obrigaçaes 	patronais, 	atingirão 	t$ 

340.000,00. 

Senhor Presidente, os valores com pessoal, 

arnortizaçao da dívida e obrigaçaes patronais, atingem os valores de l$ 

1.242.500,00, o que corresponde a 85% deste Projeto de Lei. 

Os outros 15'%, so despesas de custeio necessárias 

para a manutenço da máquina administrativa. As reduçes ora apontadas, na 

sua grande maioria, nao deveriam estar sendo reduzidas, mas se faz 

necessário, pois estamos sendo obrigados a proceder os registros contábeis no 

exercício financeiro, portanto no comprometemos exercícios vindouros, como 

foi feito no passado. 

Outrossim, comunicamos que estamos trabalhando 

para cobrar a dívida ativa, que é superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), num convênio firmado com o Banco do Brasil. 

Por isso, estamos apostando numa arrecadaçao a 

maior no exercício. 

) 
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PrefEitura municipui deTuquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Contando com a habitual acolhida, na oportunidade, 

solicitamos que o presente seja votado em regime de urgêncIa. 

t 	\ 

Namir LuizJantch 

Prefeito Municipal 

Ao Senhor 

Paulo bavid Mulinari 

Presidente Camara Municipal 

N/Ci dade 

C©1IL 

11- 
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Prefvituru municipI de Tuquur; 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Abre crédito suplementar e 

aponta recurso". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere 

a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. V> - Fica aberto um Crédito Suplementar de 

R$ 1.462.500,00 (um milho, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), para atender as seguintes dotaçaes orçamentárias: 
02 - GABINETE bO PREFEITO 

01 - Gabinete do Prefeito 

3.1.1.1 	- 	Pessoal 	Civil 	................................................................................ R$ 109.000,00 

03070202.003 - Manutenço das Atividades do Gabinete do 

Prefeito..................................................................................................... R$ 109.000,00 

04 - Assessoria Jurídica 

3.1.1.1 	- 	Pessoal 	Civil 	............................................................................... R$ 	20.000,00 

02040142.006 - ManutençEo da Assessoria Jurídica ................... R$ 	20.000,00 

06 - Sub-Prefeituras 

3.1.1.1 	- 	Pessoal 	Civil 	.......... ... ................................. . ..................... . ......... R$ 	7.500,00 

16885342.022 - Manuteriçao das Sub-Prefeituras ........ ... ............ R$ 	7.500,00 

03 	- 	 SECRETARIA 	bA 	ADMINISTRACÃO 	E 

RECURSOS HUMANOS 
01 - Secretaria da Administraço 

3 1.1.1 - 	Pessoal 	Civil 	.......... ............................... . .................................... R$ 	38.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços 	. Encargos .................................... .......... R$ 	30.000,00 

03070212.007 - Manutenç&o Serviços de Expediente Pessoal, 

Protocolo e Assessoramento ............................................................. R$ 	68.000,00 

4.1.2.0 - Equipamentos e hc:teriaI Permanente ............................ R$ 	10.000,00 

03070211.004 - Reequipatnto da Secretaria da Admir'.tra- 

ço........................................................................................................... R.$ 	10.000,00 

T41E© N\\ C©T3 
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PrEh!turu munícipl dE uquur 
Estado do Rio Grande do Sul 

05- SECRETARIA DA FAZENbA 

01 - Secretaria da Fazenda 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ............................................................................R$ 	8.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ..............................................R$ 72.000,00 

03080212.010 - Manu?enço e besenvolvimento das Ativida- 
des da Secretaria ............... . .......................................................... ... ... 	R$ 	80.000,00 

4.3.5.1 - Amortizaço da bívida Contratada .................................R$ 140.000,00 

03080331:008 - Liquidaç?io da bívida Pública ..............................R$ 140.000,00 

06 - SECRETARIA DA EbUCACÃO E CULTURA 
01, - Secretaria da Educaçao e Cultura 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ...........................................................................R$ 250.000,00 
08421882.012 - Manutenço do Ensino Fundamental ................R$ 250.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................R$ 	8.000,00 

08482472.017 - Manutenço da Banda Municipal ......................R$ 	8.000,00 

07 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E 

SERVICOS URBANOS 
01 - Serviços Urbanos 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................R$ 90.000,00 
10600212.019 - Manutençao e Serviços Urbanos ........... ........... 	R$ 90.000,00 

02 - b.M.E.R 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ........ .................................................................. 	R$ 150.000,00 

16885352.021 - Conservaçao e Manutençao da Rede Rodoviá- 

riaMunicipal ........................................................................................R$ 150.000,00 

08 - SECRETARIA bA SAÚbE E MEIO AMBIENTE 

01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..........................................................................R$ 180.000,00 
13754282.032 - Manuteriço Serviços de Saúde ......................R$ 180.000,00 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx, Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



Pre Eiturn municipnl de 'aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

10 - sECrETARrA bE COObENACÃO E 
PLANEJAMENTO 

01 - Secretaria de Planejamento 
31.3.2 - Outros Serviços e Encargos ............................................ 	10.000,00 
03090432.008 - Manutenção da Secretaria do Planejamento R$ 10.000,00 

11- ENCARGOS GERAIS bO MUNICÍPIO 
01 - Encargos Gerais 

3.1.1.3 - Obrigaçaes Patronais .....................................................R$ 340.000,00 
1581492 2.027 - Contribuiç6es Previdenciórias .......................R$ 340.000,00 

Art. 20 - Ficam reduzidas as seguintes dotaçaes 
orçamentárias, no valor de R$ 459.900,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil 
e novecentos reais): 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................R$ 	5.000,00 
3.1.3.1 - Remuneroço de Serviços Pessoais ...............................R$ 	2.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ..........................................R$ 	12.000,00 
3.1.3.2.01 - Publicidades ..................................................................R$ 	7.000.00 
01010012.001 - Manutenço das Atividades Legislativas 	J$ 26.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaçaes .........................................................R$ 	4.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .........................R$ 	3.000,00 
01010011.001 - Recuperaço e Reequipamento da Camara de 
Vereadores.........................................................................................R$ 	7.000,00 

02- GABINETE bO PREFEITO 
01 - Gabinete do Prefeito 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........................R$ 	4.500,00 
03070201.020 - Aquisiçao de um veículo .................................. R$ 4.500,00 
3.1,3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais ............................. R$ 900,00 
3.1.3.2-02 - Recepções e Homenagens ...................................... R$ 4.500,00 
3.2.1.1 - Transferncias Operacionais ....................................... R$ 900,00 
03070202.003 - Manutenço das Atividades do Gabinete do 
Prefeito.............................................................................................. R$ 6.300,00 

LJ© 	C©L 
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Prefeitura municipal de aqunri 
- 	 Estado do Rio Grande do Sul 

03 - Conselho Municipal de besportos 
3.1.3.1 - Remuneraço de Serviços Pessoais .............................. R$ 1.800,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 3.000,00 
03462242.005 - Manutençao do Setor de Esportes ............... R$ 4.800,00 

05 - bepartamento de Açao Social 
3.1.2.0 - Material de Consumo ...................................................... R$ 6.000,00 
3.2.3.0 - Transferncias as rnstituiças Privàdas .................. R$ 900,00 
15814862.042 - Manutenço dos Serviços de Assistência So- 

cial....................................................................................................... R$ 6.900,00 
06 - Sub-Prefeituras 

3.1.2.0 - Material de Consumo ......................................................R$ 	500,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .........................................R$ 	1.500,00 
16885342.022 - Manutençao das Sub-Prefeituras ................R$ 	2.000.00 

4.1.1.0 - Obras e Instalações ........................................................R$ 	2.500,00 
16512691.026 -Construçao e Ampliaço Rede Elétrica 	R$ 	2.500,00 

03 - SECRETARIA bE AbMINI5TRAC,o E 
RECURSOS HUMANOS 

02 - Fundo Municipal de Aposentadorias e Pens5es 

3.1.1.3 - Obrigaçes Potronais .......................................................R$ 	29.000,00 
3.2.5.2 - Pensionistas .......................................................................R$ 	13.000,00 

15824922.046 - Aposentadoria e Penses .................................R$ 42.000,00 

04- SECRETARIA bA AGRICULTURA 

01 - Secretaria da Agricultura 
4.1.1.0 - Obras e Instalações .......................................................R$ 	4.000,00 
04181111.006 - Construção e Ampliaçdo Rede Elétrica Rural 	R$ 	4.000,00 
3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais. .............................. 	R$ 	1.000,00 
04181112.009 - Manutenço dos Serviços de Fomento Agro- 

pastoril................................................................................................R$ 	1.000,00 

PAU  c(0MVflUM  
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Prefeiturn municipk1 de nquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

06 - SECRETARIA DE EbUCACO E CULTURA 
01 - Secretaria de Educaço e Cultura 

3.2.3.1 - Subvençes Sociais .........................................................R$ 	60.000,00 
08474872.040 - Contribuiço a Assistência de Deficientes 

Físicos e Mentais ..............................................................................R$ 	60.000,00 

4.1.1.1 - Obras e Instalaçes .........................................................R$ 	4.000,00 
08420251.034 - Construçao de Quadras Poliesportivas 	R$ 	4.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .........................R$ 	4.000,00 

08482472.917 - Manutenço da Banda Municipal ....................R$ 	4.000,00 

07- SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 
01 - Serviços Urbanos 

4.1.1.0 - Obras e Instalações .................................................. . ....... R$ 3.000,00 

10070251.014 - Concluso e Reequipamento Centro Adminis- 

trativo.................................................................................................. R$ 3.000,00 

3.1.2.0 - Material de Consumo ........................................................ R$ 4.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................................... R$ 4.000,00 

'K 	4.1.1.0 - Obras e Instalações ......................................................... R$ 4.000,00 
10573 161.017 - Construção de Moradias Populares ................. R$ 12.000,00 

4.2.1.0 - Aquisiço de Imóveis ............................................... ........ R$ 19.000,00 
10583231.019 - Aquisição e besapropriaçao de Imóveis R$ 19.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalações ......................................................... R$ 9.000,00 
10600211.047 - Construço de Abrigos ..................................... R$ 9.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaçes .......................................................... R$ 4.000,00 
10603271.013 - Ampliação, Extenso e Remodelação Rec{ 	ú- 

blica........................................ ........................................................ ....... R$ 4.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaç&. 	.......................................................... R$ 5.000,00 
10764471.015 - Construçc Rede de Água e Reservatórk R$ 5.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalaçs ........................................................... R$ 20.000,00 
10915751.021 - Asfaltameo e calçamento de ruas ................. R$ 20.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........................... R$ 4.500,00 
16915731.040 - Aquisição de Equipamentos e Material Perma- 

nente.......... . ............................................................................................ R$ 4.500,00 

ft)© PUT3A C©1TJ 
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Prefiturv municipJ de aquer is  
Estado do Rio Grande do Sul 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .................. .......... R$ 70.000,00 

16885341.024 - Aquisição de Veículos e Máquinas ....................R$ 70.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente .............................R$ 	1.500,00 
16885352.021 - Conservação e Manutenção Rede Rodoviária 

Municipal............................ . ................................................................... 	R$ 	1.500,00 

08- SECRETARIA bA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meo Ambiente 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ............................ R$ 4.500,00 
13754281.045 - Aquisição de veículo .......................................... ... R$ 4.500,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ................................. R$ 10.000,00 
13754282.032 - Manutenção Serviços da Saúde ....................... R$ 10.000,00 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....................... ......... R$ 14.000,00 
13754280.039 - Manutenção Serviços da Saúde ...................... R$ 14.000,00 
3.1.1.3 - Obrigaçães Patronais ....................................................... R$ 29.000,00 
15814922.044 - Contribuições Previdenciárias ......................... R$ 29.000,00 
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis .............................................. . ......... R$ 18.500,00 
13774561.046 - Aquisição de Imóvel p1 Controle Ambieniol R$ 18.500,00 

09 - SECRETARIA bE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E TURISMO 

- 	 01 - Secretaria de besen'olvimento Econômico, 
Social e Turismo 

4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente ............................. 

4.1.2.0 - Aquisição de Imóveis ......................................................... 
11623461.028 - Implantação do bistrito Industrial .................R$ 

3.1.3.1 - Remuneração de 5rviços Pessoais ................................R$ 

11623462.031 - Manutenç.o da Secretaria ................................ 

19.000,00 
11.000,00 
30.000,00 

1.900,00 

1.900,00 

li ENCARGOS GERAIS bO MUNICÍPIO 
01 - Encargos Gerais 

3.2.3.1 - Subvençães Sociais ........................................................... 	29.000,00 
15814862.029 - Assistêncic e Apoio às Entidades ................... 	29.000,00 
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Prehituru municip1 de Taquur 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 30 - Servirá de recurso para cobertura do 
crédito de que trata o Art. 1° , a reduço constante do Art. 2°, e a arrecadaço 
a maior a-se verificar no exercício. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaço, revogadas as dsposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

,." 	Joo Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraço 

e Recursos Humanos 

C©IÏ 
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• 	. 	Prefeituru muNkipd de Tui 	- 

Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 054/99 	 Taquari, 04 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

O presente crédito suplementar no valor de R$ 

1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil è quinhentos 

reais), é num primeiro momento preocupante. Mas temos a considerar o 

seguinte: 

Somente a parte do pessoal atinge o montante de 

R$ 762.500,00, dos quais $ 109.000,00 no Gabinete do Prefeito, para 

atender funcionários, contratos (conforme Lei de cedências, APAE, Casa da 

Criança, Lar São José, entre outros). 

A amortização da dívida pública atinge um valor de 

R$ 140.000,00. 

As 	obrigaçães 	patronais, 	atingirão 	l$ 
340.000,00. 

Senhor Presidente, os valores com pessoal, 

amortização da dívida e obrigaçães patronais, atingem os valores de R$ 

1.242.500,00, o que corresponde a 85% deste Projeto de Lei. 

Os outros 15%, são despesas de custeio necessárias 

para a manutenção da máquina administrativa. As reduçães ora apontadas, na 

sua grande maioria, não deveriam estar sendo reduzidas; mas se faz 

necessário, pois estamos sendo obrigados a proceder os registros contábeis no 

exercício financeiro, portanto não comprometemos exercícios vindouros, como 

foi feito no passado. 

Outrossim, comunicamos que estamos trabalhando 

para cobrar a dívida ativa, que é superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhães de 

reais), num convênio firmado com o Banco do Brasil. 

Por isso, estamos apostando numa arrecadação a 

maior no exercício. 

aT 
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Prefeituru municipul de uquur 
Estado do Rio Grande do Sul 

Contando com a habitual acolhida, na oportunidade, 
solicitamos que o presente seja votado em regime de urgnci& 

/-----
Namir Luiz Jantích 

Prefeito Municipal 

Ao 5enhor 
Paulo bavid Mulínari 

Presidente Câmara Municipal 
N/Cidade 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TÀQUARI 	RS 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.855. de 22 de outubro de 1999. 

Cria Cargo em Comisso no Serviço 

Pdbhco Municipal e respectiva Funçao 

Gratificada e dá outras providência?. 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 

Or96nica do Município, que a C8mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1° - Fica criado no quadro de Cargos em Comisso e 

Funçes Gratificadas da administraçao centralizada do Executivo Municipal, 

Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura, constante no Art. 19 da Lei n° 

1.747, de 28 de abril de 1998, o seguinte cargo de provimento em comissao: 

Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura 

N° de Cargos 	Denominaçao 	 Código 

01 	 Coordenador do Departamento 	 1-5 

de Legislaçao e Normas 

Art. 20 - As despesas decorrentes desta Lei, correrao a 

conta de dotaçaes orçamentárias próprias. 

Art. 3°  - Esta Lei entrará em vigor na data de suo 

publicação, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEitQ MUNICIPAL DE JAQUARI, 
22 de outubro de 1999.  

Namir Luiz J 

Prefeito Mun 

Registre-se e Pubç 

Joo 	o de Quad 

Secretári Municipal 
	

Administraço 

e Recurs s Humanos 

VnAUINAfiDO  aMza\ 
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Prefeituru municuptil de uquari - 

APROVADO 
Estado do Rio Grande do Sul 	11)4 1 hú,   

Projeto de lei n2 2.437/99  

A COMISSÃO TÉCNIcA 	"Cria Cargo em Comissao no Serviço 
Pcíblico Municipal e respectiva Funçao 

Gratificada e dá outras providencias " . 
PriUerLe 	 - 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeitô Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Org&nica do Município, que a Camara Municipal aprçvou e eu sanciono a seguinte. 
Lei: 

Art. 1 - Fica criado no quadro de Cargos em Comissao e 

Funçes Gratificadas da administraçao centralizada do Executivo Municipal, 

Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura, constante no Art. 19 da Lei n °  
1.747, de 28 de abril de 1998, o seguinte cargo de provimento em comisso: 

Secretaria Municipal de Educaçdo e Cultura 
N° de Cargos 	benominaçao 	 Código 
01 	 Coordenador do bepartamento 	 1-5 

de Legislaçao e Normas 

Art. 2° - As despesas decorrentes desta Lei, correrao a 
conta de dotaçes orçamerrtárias próprias. 

Art. 3 °  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçaes em contrário. 

GABINETE bO PP.FEITO MUNICIPAL TAQUARI, 

Namir Luiz Ja ch 

Prefeito Municipal 

Registre -se e Publique -se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraço 
e Recursos Humanos 

1 
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Ii Prefeitura municipal de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.856. de 22 de outubro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a conceder direito 

real de uso de imóvel arrematado em leilao 

judicial pelo município de Toquari-RS a 
Empresa Rodoquímica Indústria, Comércio e 

Transporte de Produtos Químicos Ltda., e dá 

outras providências". 

NAMIR WIZ 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

ANT5CH, Prefeito Municipal de 

FAVO SABER, no uso das atribuições que me confere a 

Lei Organica do Município e a Lei no 1.493, de 07-06-94, que a C8mara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 

concesso de direito real de uso de imóvel arrematado em leilao judicial pelo 

município de Taquari-RS, processo no 33189016802, referente a Açao 

Falimentor contra o Massa Falida de Quimisinos 5/A, situado à Rodovia Aleixo 
Rocha da Silva, Krn 10, nesta cidade de Taquari-RS, a Empresa 

RObOQUÍMICA INbÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE bE PRObUTOS 

QUÍMICOS LTtA., empresa brasileira, com sede em Taquari, Estado do Rio 
Grande do Sul, na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, Km 9, inscrita no CGC/MF 

sob o n° 02.368.580/0001-08, para instalaçao de empreendimento industrial na 

área química e sede para a distribuiçao da sua produço. 

Art. 20 - Constitui-se o imóvel objeto da presente 

concessao em: 
- "Uma fraçâ' de terras, com drea superficial de oito 

mil, oitocentos e trinta e seis metros quadrados e setenta decímetros 

quadrados (8.836,70m 2), situada no lugar denominado Pinheiros, 1° bistrito 

desta cidade de Taquari-RS, a qual faz frente, ao Noroeste, com .a largura de 
cem metros (100,00m), á Podo via Aleixo Pocha da 511va, fundo, ao Sudeste, 
com a largura de oitenta metros e oitenta centímetros (80,80m), a entestor 
em imóvel que foi de/e vendedor e, hoje, de propriedade de Luíz Antunes da 
Cunha e de Akides da Cunha Neto; ao Nordeste, com o comprimento de oitenta 

w ...... 

(MASIMUM  
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PrEfEitura municipal dE uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

metros (80,00m), com um corredor de dez metros (10,00m) de largura, que a 
separa de terras de 4danoel Eugênio tarcia da iQosa; e, ao Sudoeste, com o 
comprimento de cento e trinta metros (130,00m), com terras de Ãdffo 
Rodrigues Martins, contendo um Pavilhffo de construçffo de alvenaria, 
estruturado, com estrutura do telhado de ferro e cobertura com telhas de 
cImento amianto, drea construída de hum mil e quinhentos metros quadrados 

(1.500,00m 2)  urna (01) abertura na frente, uma (O.!) abertura no lado 
esquerdo, uma (01) abertura no lado direito e diversas aberturas pequenas na 
parte superior, de construç3o SCHD; a divisa Sudeste, situa-se a vinte metros 
(20,00m) da face Sudeste do Pavilhffo supra-referido, tudo• conforme matrícula 
no 4870, livro no 02, de 30-01-1980, do Ofício do Qegistro de rmóveis da 
Comarca de Taquari-RS. 

Art. 3° - No poderá a Empresa beneficiária 

transferir a presente concesso, a qualquer pessoa física ou jurídica e nem 

desvirtuar as finalidades previstas nesta Lei, exceto as Empresas do Grupo, 

denominadas de: Miguel Luis Pereira Nunes -ME, Rodoquímica Ltda. - biviso 

Cloro Soda, Rodoquímica Ltda. - bivisao Água Sanitário, Carlos Eduardo Pereira 

Nunes - ME e CIN Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., todas 

estabelecidas no município de Taquari-RS. 

Art. 40 - A cessionário deverá utilizar nas suas 

atividades, o contar de 60 (sessenta) -dias do sanção desta Lei, o número 

mínimo de 40 (quarenta) funcionários, sob pena de ser cancelada a presente 
concessao. 

Art. 5°  - A desativaçao da Empresa beneficiária 

implica no cancelamento imediato e automático da presente concessao de 

direito real de uso, com a conseqüente devo1uço do imóvel. 
Art. 6° - No caso de cancelamento da concessão, nào 

caberá à Empresa beneficiária qualquer indenizaçao, sendo-lhe facultada 

apenas a retirada de máquinas, equipamentos e benfeitorias que nao venham a 
prejudicar o prédio objeto desta Lei. 

Art. 7° - As despesas suportadas pela Empresa 
beneficiária, na recuperaçao do prédio, quanto as restaurações do piso, das 

alvenarias e pinturas, do telhado, da rede hidráulica, da rede elétrica e cercas 

externas, nao sero indenizadas pelo Município. 

T1JL© 	 VAUun  
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Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 80 - A presente concessao de direito real de uso 

será regulamentada através de termo próprio. 

Art. 90  - As despesas decorrentes desta Lei, com 

exceço das elencadas no Art. 6° , correro à conta de dotaçes orçomentárias 

próprias. 	
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor no data de sua 

publicaço, revogadas os disposiçes em contrário. 

GABINETE 

TAQUARI, 22 de outubro de 1999. 

bO PREFEITO 	/IML bE 

.-' r 

Nomir Luiz J 

Prefeito Mur 

Registre-se e 

Joo 
	 iadios Couti 

e Recursos 

T1J 
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"Autoriza o Poder Executivo a conceder 
A COMiSSÃO TCNI(AI 

1 	direito recd de uso de imóvel arrematado 
em leilo judicial pelo município de 

Taquari-R5 a Empresa Rodouímica 
Indústria, Comércio, e Transporte de 
Produtos Químicos Ltda., e dá outras 

2.  provid&icias". 

'Z7 	"ÏAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do Rio Grande do 5u1. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçôes que me 

confere a Lei Organica do Município e a Lei n °  1.493, de 07-06-94, 

que aCamara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 

fazer concessao de direito real de uso de imóvel arrematado em 
leilôo judicial pelo município de Taquari-R5, processo ti°  

33189016802, referente a 
Aço Falimentar contra a Massa Falida 

de Quimisinos 5/A, situado à Rodovia Aleixo Rocha da Silva, Km 10, 
nesta cidade de Taquari-RS, a Empresa RObOQUÍMICA 
INbÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE bE PRObUTOS 
QUÍMICOS LTbA., empresa brasileira, com sede em Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, 
Km 9, inscrita no. CGC/MF sob o 'no  02.368580/0001-08, para 

instalaçao de empreendimento industrial na área química e sede 
para a distribuiçdo da sua produçao. 

Art. 2 °  - Constitui-se o imóvel objeto da 
presente concessao em: 

- HLJnia fraçâb de ferras, com área superficial 
de oito mil, oitocentos e trinta e seis metros quadrados e setenta 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQLJARI - RS 
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Estado do Rio Grande do Sul 

decímetros quadrados (8836, 70in 2),  situada no lugar denominado 
Pinheiros , 1° bis/rito desta cidade de Taquarí-RS, a qual faz 

frente, ao Noroeste, com a largura de cem metros (100,00m), à 
,Roda via A/eixo Rocha da 5ilva; fundo, ao Sudeste, com a largura de 
oiten -[ci metros e oitenta centímetros 80, 80m,1, a en testar em 
imóvel que foi cicie vendedor e, hoje, de propriedade de Luiz 
An/-unes da Cunha e de ,4/cides da Cunha Neto; ao Nordeste, com o 
comprimento de oitenta metros (80,00in), com um corredor de dez 

metros (10,00m) de largura, que a separa de terras de A4anoel 
Eugênio 6arcia cia Rosa; e, ao Sudoeste, com o comprimento de 

cento e trinta metros '130,00m1l, com terras de Aa'â'o Rodriques 
Martins, contendo um Pavi/hcTo de construçõo de alvenaria, 

estruturado, com estrutura cio telhado de ferro e cobertura com 
telhas de cimento amianto, área construída de hum mii e quinhentos 
metros quadrados (1.500, OOm 22 uma (01) abertura na frente, uma 
(01) abertura no lada esquerdo, uma (01) abertura no lado direito e 
diversas aberturas pequenas na parte superior, de consfruçõo 

SCHb; a divisa Sudeste, situa-se a vinte metros (20,00m) da face 
Sudeste cio Pa vi/hõo supra-referido, tudo conforme matrícula n° 
4.870, livro n °  02, de 30-01-1980, cio Ofício cio Registro de Imóveis 

cia Comarca de Taquari-R5. 

Art. 30 - No poderá a Empresa beneficiária 

transferir a presente concessao, a qualquer pessoa física ou 

jurídica e nem desvirtuar as finalidades previstas nesta Lei, exceto 

as Empresas do Grupo, denominadas de: Miguel Luis Pereira Nunes - 

ME, Rodoquímica Ltda. - biviso Cloro Soda, Rodoquímica Ltda. - 

bivisao Água Sanitária, Carlos Eduardo Pereira Nunes - ME e CIN 

Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., todas 

estabelecidas no município de Taquari-RS. 

_C©T1 
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Art. 4e - A desativaçao dci Empresa 

beneficiária implica no cancelamento imediato e automático da 

presente concess& de direito real de uso, com a conseqüente 

devoluçao do imóvel. 
Art. 5° - No caso de cancelamento da 

concesso, no caberá à Empresa beneficiária qualquer indenizaçao, 

sendo-lhe facultada apenas a retirada de máquinas, equipamentos e 

benfeitorias que rtdo venham a prejudicar o prédiõ objeto desta Lei. 

Art. 6 0  - As despesas suportadas pela 

Empresa beneficiária, ria recuperaço do prédio, quanto as 

restauraç6'es do piso, das alvenarias e pinturas, do telhado, da rede 

hidráulica, da rede elétrica e cercas externas, nao sero 
\ 	iri

. 
 aenizadas pelo Municipio. 

Art. 70  - A presente concesso de direito real 

de uso será regulamentada através de termo próprio. 

Art. 8 °  - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua pubiicaço, revogadas as disposiç6es em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQIJARI, 

Namir Luiz Jaritsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraço 

e Recursos Humanos 

_© 
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Exp. de Motivos n 0  057/99 	Taquari, 05 de outubro de 1999. 

álpí;ita t 	ií 
PROTOCOLADO 8ob flQ 

-.' Livro n2 	 (- ' 

Senhor Prestderite: 

Trata o presente projeto de lei de pedido de 
autorizaçao desse Egrégio Poder Legislativo, para que o município 

de Taquari possa conceder direito real de uso do imóvel arrematado 

em leilao judicial, para a Empresa lodoquímica Indústria, Comércio 

e Transporte de Produtos Químicos Ltda., com sede nesta cidade. 

Conforme poderao verificar os Nobres Edis, o 
imóvel que é composto de uma área de terras, com a extensao 
superficial de 8.836,70m 2 , onde encontra-se edificado um prédio 
de alvenaria com uma área construída de 1.500,00m 2 , adquirido 
pelo Município no ano de 1997, para disponibilizar os empresas que 
viessem oferecer empregos e receita. 

Embora, o Município tenha arrematado e ainda 
nao tenha pago os valores propostos no leio judicial, este imóvel 

encontra-se disponível para ser utilizado pela Empresa requerente. 
A Empresa lodoquímica Ltda., tem obje'hvo de 

ampliar suas atividades no Município propondo oferecer mais de 100 

(cem) empregos e um faturamento superior a F$ 1.000.000,00 (hum 
milhao de reais) mensais. 

Pela utilizaçao do imóvel mencionado, a Empresa 
beneficiária prope-se a recuperar o prédio, atualmente muito 
danificado, restaurando piso, alvenarias, pinturas, telhado, rede 
hidráulica, rede elétrica e cercas externas, investindo valor 
superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

I\1L© L\ C©TLU 
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Rio  

Preocupados em desenvolver o Município através 
da geraç& de empregos e renda, temos certeza que os Nobres 

Edis, dispensaro todas às atençõ'es ao presente Projeto de Lei, que 

encaminhamos requerendo que seja votado em regime de urgência. 

Atenciosamerite, 

- r 
Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Ao Senhor 

Paulo bavid Mulinari 

Presidente Camara Municipal 

N/Cidade 

\ C©J 
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Câmara Municipal de Taguari 
1 	 Rio Grande do Sul 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que estes subscrevem, de conformidade com o 
Regimento Interno da Câmara (art. 156, II), requerem a V. Exa .  sej 	incluídas as 
seguintes emendas ao projeto de lei n° 2.443/99: 	ÃF RO VADO  

Emenda n° 1 
Inclua-se artigo, onde couber, 	 a seguinte 

redação: 
ccArt ° 

- A cessionária deverá utilizar nas suas atividades, a contar 
de 60 (sessenta) dias da sanção desta Lei, o número mínimo de ta) 
funcionários, sob pena de ser cancelada a presente concessão". 

 
Emenda n° 2 	 I 

Inclua-se artigo, onde couber, ao projeto 	

,tp 

 
redação: 

"Art. ° 
-  As despesas decorrentes desta Lei, com exceção das 

elencadas no art. 6 0, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias". 

Sala das sessões, 21 de outubrõ de 1999. 

Ver. kaulo a~__"f  

Ver. 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
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Prefeituru municipal de uqunri 
Estado do Rio •Grande do Sul 

"Autoriza o Poder Executivo a conceder 
direito real de uso de imóvel arrematado 
em lei lao judicial pelo município de 
Taquari-R5 a Empresa Rodoquírnice 
Indtstria, Comércio e Transporte de 
Produtos Químicos Ltda., e dá outras 
providncics". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Organica do Município e a Lei n° 1.493, de 07-06-94, 
que a C6.mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
'\\ fazer  concessao de direito real de uso de imóvel arrematado em 

lei Iao judicial pelo município de Taquari-RS, processo n° 
33189016802, referente a Açao Falimentar contra a Massa Falida 
de Quimisinos 5/A, situado à Rodovia Aleixo Rocha da Silva, Km 10, 
nesta cidade de Taquari-RS, a Empresa RObOQUÍMICA 
INbÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE bE PRO1UTO5 
QUÍMICOS LTbA., empresa brasileira, com sede em Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, 
Km 9, inscrita no C&C/MF sob o n o  02.368.580/0001-08, para 
instalaçao de empreendimento industrial na área química e sede 
para a distribuiç& da sua produço. 

Art. 2° - Constitui-se o imóvel objeto da 
presente concessao em: 

- Vma fraçifo de terras, com área superficial 
de oito mil, oitocentos e trinta e seis metros quadrados e setenta 

TJ 	\ 	1TL 
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Prefeituru muniipul de 
r  uqunri 

Estado do Rio Grande do Sul 

decímetros quadrados (8.836.70m 22, situada no lugar denominado 

Pinheiros , 1° bistrito desta cidade de Taquarí-P5, a qual faz 
frente, ao Noroeste, com a largura de cem metros (100,00m), á 
/odo via A/eixo Qocha da Silva; fundo, ao 5udeste, com a largura de 
oitenta metros e oitenta centímetros (80,80m), a entestar em 
imóvel que foi dele vendedor e, hoje, de propriedade de Luiz 
Antunes da Cunha e de Alcides da Cunha Neto; ao Nordeste, com o 
comprimento de oitenta metros (80,00m), com um cõrredor de dez 
metros (10,00m) de largura, que a separa de terras de Manoel 
Eugênio barcia da Posa,' e, ao Sudoeste, com o comprimento de 
cento e trinta metros (130,00m), com terras de Adffo Rodrigues 
/vlartins, contendo um Pavilhâ'o de construçffo de alvenaria, 
estruturado, com estrutura do telhado de ferro e cobertura com 
telhas de cimento amianto, área construída de hum mil e quinhentos 

metros quadrados (1.500.0Cm 2), uma (01) abertura na frente, uma 

(01) abertura no lado esquerdo, uma (01) abertura no lado direito e 
diversas aberturas pequenas na parte superior, de construç&, 
SCHA a divisa Sudeste, situa-se a vinte metros (20,00m) da face 
Sudeste do Pavilh& supra-referido, tudo conforme matrícula n 0  

4.870, livro n o  02, de 30-01-1980, do Ofício do iQegistro de Imóveis 

da Comarca de 7aquari-R5 
Art. 30 - Nao poderá a Empresa beneficiária 

transferir a presente concessao, a qualquer pessoa física ou 

jurídica e nem desvirtuar as finalidades previstas nesta Lei, exceto 
as Empresas do Grupo, denominadas de: Miguel Luis Pereira Nunes - 
ME, Rodoquímica Ltda. - bivisao Cloro Soda, Rodoquímica Ltda. - 
bivisao Água Sanitário, Carlos Eduardo Pereira Nunes - ME e CIN 
Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., todas 
estabelecidas no município de Taquarí-R5. 
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Art. 
beneficiária implica no 
presente concessao de 

devoluçao do imóvel. 

Estado do Rio •Grande do Sul 

40  - A desativaçao da Empresa 

cancelamento imediato e automático da 
direito real de uso, com a conseqüente 

Prefeitura municipal de uquari 

Art. 5°  - No caso de cancelamento da 

concesso, n8o caberá à Empresa beneficiária qualquer indenizaçao, 

sendo-lhe facultada apenas a retirada de máquinas, equipamentos e 
benfeitorias que nao venham a prejudicar o prédio objeto desta Lei. 

Art. 6°  - As despesas suportadas pela 

Empresa beneficiária, na recuperaçao do prédio, quanto as 

restauraçes do piso, das alvenarias e pinturas, do telhado, da rede 

hidráulica, da rede elétrica e cercas externas, nao serao 

indenizadas pelo Município. 
Art. 7 °  - A presente concesso de direito real 

de uso será regulamentada através de termo próprio. 

Art. 8°  - Esta Lei entrará em vigor na data de 

suo publicaçao, revogadas as disposiç3es em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 

Nomir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Admi nistraçao 
e Recursos Humanos 

C©flL 
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Prefeitura municipal de aquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 057/99 	Taquari, 05 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Trata o presente projeto de lei de pedido de 
autorização desse Egrégio Poder Legislativo, para que o município 

de Taquari possa conceder direito real de uso do imóvel arrematado 
em leilao judicial, para a Empresa lodoquímica Industria, Comércio 

e Transporte de Produtos Químicos Ltda., com sede nesta cidade. 
Conforme poderao verificar os Nobres Edis,o 

imóvel que é composto de uma área de terras, com a extensao 

superficial de 8.836,70m 2 , onde encontra-se edificado um prédio 

de alvenaria com uma área construída de 1.500,00m 2 , adquirido 
pelo Município no ano de 1997, para disponibilizar os empresas que 

viessem oferecer empregos e receita. 

Embora, o Município tenha arrematado e ainda 
nao tenha pago os valores propostos no leilao judicial, este imóvel 
encontra-se disponível para ser utilizado pela Empresa requerente. 

A Empresa lodoquímica Ltda., tem objetivo de 

ampliar suas atividades no Município propondo oferecer mais de 100 

(cem) empregos e um faturamento superior a R$ 1.000.000,00 (hum 
milhão de reais) mensais. 

Pela utilizaçao do imóvel mencionado, a Empresa 
beneficiária prope-se a recuperar o prédio, atualmente muito 

danificado, restaurando piso, alvenarias, pinturas, telhado, rede 
hidráulica, rede elétrica e cercas externas, investindo valor 
superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeiturci municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Preocupados em desenvolver o Município através 

da geraçao de empregos e renda, temos certeza que os Nobres 

Edis, dispensarao todas às atenções ao presente Projeto de Lei, que 
encaminhamos requerendo que seja votado em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

Namir Luiz San. ch 
Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinari 
Presidente Camaro Municipal 
N/Cidade 

TI 	 rE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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IMIIVEL: UMA 'FRAÇ0 DE TERRA, com a a rea superficial de oito mil' 
oitocentos e trinta e seis metros quadrados e setenta decimetros 
quadrados (8.836,70m2.), situada no luga'r denominado uPi n h e iros !, 

1 9  distrito desta cidade de Taquari,RS, a qual faz frente, ao No-
roes'te, .com a largura de, cem metros (100,00m), a Rodovia Aleixo 
Rocha da Silva; fundo, ao Sudeste, com a largura de oitenta me - 

troe e oitenta centímetros (80 1 80m), a entestar em imvel que foi 
dela vendedor e, hoje, de propriddade de Luiz Antunes da Cunha e 
de Alcides Antunes da Cunha Neto; ao Nordeste com o comprimento 
de oi.tenta metros (80,0Dm), 'com um Corredor de dez metros (10,00m. 
de largura, qiJe a separa de terras de Manoel, Eugenio Darcia da Ro 
s'a; e, ao Sudoeste, com o comprimento de cento e trinta metros 
(130,00m), com terras de Adao Rodrigue,s Martins, contendo UM PAVI 

LHAO de cons€ruço de alvenaria, estruturado, com estrutura do te 
lhado d,e ferro e cobertura com telhas de cimento amianto, area 
construÇda de hum mil e quinhentos metros quadrados (1.500 9 00m2.) 
unia (Di) abertura na frente, uma (Di)_ abertura no lado esquerdo, 
uma (01) abertura no lado direito e diversas aberturas pequenas 
na parte superior; de construçao SCHD; a divis • a Sudete situa-s 
a vinte metros (20,00m) da face Sudeste do Pavilhao supra referi-
dof sendo a presente venda fetuada '!ad-corpu&', conforme cerça 
do local. que, em virtude das autorizaioes de desmembramento • do 
Coordenardo Regional do INCRP-RS, de numeros 261/74 e 279/75, ve: 
bades, respectivamente, a margem das transcriçoes n 0.s 20.121 e 
10.242.no Df.cio doRegistro de ]mveis deste município, nos ter-
mos do Decreto o 0  62.504, de 08 de abril de 1968, a f.raçao ali'ena 
da, caiacterizada a sua utilizçao pára fins nao agricolas e por-
tanto, retirada sua cohdiçes dë im5vel rural, neo esta sujeita 
ao cadastramento rúral. 
PROPR_IETRI0: CURTUME BENDER SCHUCK. SOCIEDADE_ANÔNIN1A com sde 
na Eldade de E'Eia Velha, neste EsTo, a rua Pr =dsid e nte LuceH 
ná, 4.308, inscrito no CGC/MF n0 89.716.609/0001-75 1  representado; 
por« seus Diretores Lo Rugardo Bender, CIC ng 003.822.210/87, do-
miciliado e residente na cidade de Nbvo Hamburgo e Lauro Schuck, 
CIC hQ 001.726.000/06, domiciliado e residente na Capital deste 
Estado. 
RegAnt01—0 D2,fls.O1,r O ° 	, t.n 4.407 em 02/08/79 4  (Declara 
do TIPO .01 n0 01). Of., 
R_D1L'2..870_PRDT.nP 6616, 0.01 80. COMPRA E VENDA. Pblico, Tabe 
lionato desta cidade em 17/01/30 9  L101 9 f's.141 1 n0 12.870 e Re-ra-
tifidaçao em 1,17/01/80 9  L904 1 f'1s.16,n9 854. Transmitente: CURTUME 
BENDERSCHUCK SOCIEDADE ANÔNIMA, acima qualificada. ADQUiRENTE: 
CURTUME PE.LESINOS SOCIEDADE ANÔNIMA, com sde na cidade de Sao 

Leopoldo, neste Estado, a rua Luiz Pedro Daudt, 264, COE/ME n0 
96739.537/0003-09 9  representado por seu Diretor Carlos Pëdro [e 
drizzi, ElE nQ 009.513.660/ , domiciliado e residente na Capita 
deste Estado PREÇO:CR$ 	00.0 	sendo o Pavilhao por CR 
2.000.000,00.

. 
DOU FE.0f 	 . 

ertifico que a presente fotocnpla6 côpla 
fiel da 'atricuIa Original cor'tnto nesta 
Oficio. Dou fé. Taquari. 
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R_02_4.870_PROT.nQ 10.045, 05.01.82. 1 HIPOTECÃ. Cdu1a de G'rdi 
to Industrial NQ RS-6263 POC 01/80. Porto Alegre, 14/12/81, arqui 
\ieda uma via neste cartirio. FINANCIADQR: BANCO REGIONAL DE DESEN 
\JOL\IIMENTO DO EXTREN1O SUL - BRDE, autarquia Ínterestadual com Se 
de em Porto Alegre-R5 2  CGC/MF sob o0 92.816.560/0001-37 1  i\gncia 
de Porto Pjegre, representado pelo Gerente Financeiro Abel Gual - 
berto Correia e pelo Gerente de Op5r.açes Angelo Alberto Viero. 
EMITENTE: QUIMISINOS 5/A - INDI1STRI1\SQUMICAS - CGCMF nQ 96.736. 
806/0001-11, representada pelo Diretor Administrativo e Comercial 
Celso Erny Kraemer e pelo Diretor Tcnico Raul Carlos Geib. INTER 
VENIENTE HIPOTECANTE: CURTUME PELESIN0S SOCIEDADE ANIINIMA - CGCMF 
n 0  96.739.537/0001-47, com sede na cidade de So Leopoldo/RS, 
rua Luiz Pedro Daudt, 264 1  reFiresentado pelõ Diretôr Ardministrati 
vo eComercial Celso Erny Kraemer é pelo Diretor Tcnico Raul Car 
los Geib. INTERVENIENTES: Celso Erny Kxaerner, CIC n0 1370.009.010/ 
04 e Raul Carlos Geib, CICn .068.946.900/49. AVALISTAS;' Celso Er 
ny Kraemer, CIC n0 070.1009.0lO/04, brasileiro, casado, empresriQ 
residente e dbmiciliado em Sao Leopoldo/RS. Raul Carlos Geib,CIC 
n0 068.946.900/49 1  brasileiro, casado, empr'sario, residnte e do 
miciliado em Sao Leopoldo/AS. Carlos Pdro Fedrizzi, CIC nO 00.9.5 
13.660/68, brasileiro, casado, emprsrio, residente.e domioifia-
doem Porto Alegre/RS. Em primeira e especial hipoteca .cedular e 
sem concorrencia de terceiros, o iniive1 dBscrit6 e caractërizado 
na matricula retro. VENCIMENTO E PRAÇA DE PAGAMENTO: 10/01/90-
Porto Alegre - Agncia do BRDE. VALOR DO CRDIT0: CR$ 76.523,559, 
eúiva1entes nesta data 55.368 ORTN. Crdito deferido para aplica 
çao na forma do orçamento (anexo i) obedecidas as 1 condiçoes esta-
belecidas nas normas de aplicaço do crdito (anexo II) e que se-
ruti1izado, da seguinte forma: em oito (08) parcelas distintas, 
sendo a 1c2 parcela, no valor equivalente, a 6,812/ORTIIJ's; at 30 
dias desta data; a 2'parcela, no valor equivalente a .099/lJRTN' 
s, atÉ 120 dias desta data; 'a 3 parcela no valor équiva lente a 
8.696/ORTN , s, , ate 210 dias desta data; a 4aN  parcela no valor equi 
valente a8.472/ORTN's, ate 300 dias desta data; a 5 parcela, n 
valor equivalente a 6.395/DRTN's, até 390 dias desta data; a 6 
parcela, novalor equivalente a 6.395/ORTN's, até 480 dias desta 
data; a7-parce1a, no valor equivalente à 5.774/ORTN's, ate 570 
dias desta data; e a 8a e iltima parcela, no valor equivalente a 
6.723/QRTN!5, até 660 dias desta data..JU OS: 7,5 % a.e..REFERÊN-
CIA: Registrada sob 0Q l-l203L9 03. 	g -se as partes pelas 
demais condiçoes da Cédula. DOUF.Of. 	 . 

CR-03-4870-PR0T.nP 1 <1.247, 21.09.82. 2 HIP TECA. Escritura Publi 
ca de prestaço de fiança ban.cria,. emoperaço de erhisso de de-
bntures, correspondente ão contrato numero RS-6.643/JAL-331 (nI 
meraçeo interna do BRDE),lavrada pelo 7 Tebelionato da Comarca 
de PorLo Alegre/íS em 21/07/82, LO d Hipotecas e Quitaços n 
25-8, fls.163v 0  o0 5.829 - n0 37. BANCO REGIONAL DE DESENV0L\JIME 

CONTINUA A FOLHAS - 
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DESENUOLUIMENT LJ DO EXTREMO SUL-ORDE, autarquia intei:-estãduai de 
natureza econômica, cciii sede na cidade de Porto Alegre, capital d 
stado do Rio Grande do Sul, a rua Uruguai nmern andar,in 

crit.o no [CC sob o riP 92.8l6.56O/000l.37, neste ato e em conformi 
dade com o estabelecido no instrumento pra curatorio lavrado nesta 
notas, s folhas 01 a 02-verso do Livro 55-B de Contratos, sub o 
rig 15.770 1  em 28 de dezembro de 1981, representado pr seus'bas-
tantes procuradorez . , os senhores N0ELO ALBERTO VIERO (CIO nQ 009 
718.040-87), engenheiro e ABEL CUALBERTO CORREIA (cIo nL1  000.009. 
730/68), contador, brasileiros, casados, aqui residentes e domici. 
liados, doravante denominado s.implificadamenteBRDE; e de outro .  1 
do, como segunda contratante e doravante ddnominada simplesmente, 
afiançada, UtJIMISINOS SUO IDADE NNIMA-IND1iSTRIAS QIJÍMICS 50 - 

ciédade meroant.il, com sede em Sao'Loepoldo, neste Estada, a Rodo 
\;ia Estadual RS-240, KM 4, ntmero 3.336, Bairro Schariau, {nscri-
ta no CCC sob o nP 96.736.806/0001-11; neste ato e em con.fomida-
de côm o estabelecido no seu Estatuto SoÓiel, legalmënte -reprseh 
tada por seus Diretoies, os senhores GELSO ERNY KRREMER (cIo nP 
070.009.010/04) e CAR.03 PEDRO FEDRIZZI (CIo nP 009.513.660/68), 
brasileirn-:, casados, industriais, t'esidentes e domiciliados, O' 

primeiro em Sao LL-Opoldo/RS r  e ora de paésagem'por esta capitaie 
o segundo, nesta ca.iL ai, os quais aqui comparecem tarlibem na' que - 
liddde depositrios, para os fins previstos nos sub-.Çtens 2.1. 
1 e 2.1.2 e 2.2 do Çtem 2 dac1usuia sexta, adiante; e tendo co-
rno 1  intervenientes hipotecantes, 1 - CURTUME PELESINOS SOCIEDADE 
AN0IMR, §ociedade mercantil, o.oni sede na cidade de SaoLeopo].do/ 
RS,'a rua Luiz Pedro Daudt numero 264, inscrita no CCC sob o nO 
96.739.537/0001-47,' neste ato e em conformidade cern o esabe1eci-
do no seu Estatuto Social, legalmenté t'epresentada por seus Dire-
torés, os senhores CELSO ERNY KRAEMER (dc nQ 070.009.010/04) a 
CARLOS PEDRO FEDRIZZI (cIo nQ 009.513.660/68), já qualificados 
acima; II - J.B. PLIST1COS LIMITADA 	sociedade merceibtil, com se- 
de em Novo Hmburgo, neste Estado, a Rodovia Federa1 BR-116, KM 
37 1  nnnero 7.729, inscrita no CCC sob o nP 87.226.494/0001-05,nes 
te ato e em conformidade cern o estabe'lec..do no seu contrato socia 
legainen-te representada por seUs 	cios gerentes, o senhores CEL 
50 ERNY KRAEMER (cIo ng 07D.0O).0ïO1O4) 0 CARLOS PEDRO FDRIZZI 
(CICnQ 009.513.660/68), ambos já qualificados abima; e t-endo ain 
da, como intervenientes prestadoros de garantias reais, os senho-
res RAUL tARLOS CEIB (cIo n0 068.946.900/49), brasileiro, caado, 
industrial, residente e domiciliado em Sao Leopol'do, nste Estado 
2 ora de passagem por esta capital; e 'o senhor C'ELSO ERNY, KRAEMER 
(CIO nP  070.009.010/04), ja qualificado acima; e tendo ainda, co-
mo intervenientes fiadores os casais de: a) ELSO ERNY KRREMER e 
NARA CRANLEIRO KRMEMER (CIo ng 070.009.010/J4-conjunto), ele j 
qualificado acima, ela b'asi1eira, do lar, residente e donnicili.a-
da em Sao Leopo1do/S, e ora de passagem por esta capital; b) - 
RAUL.. CARLOS GEIB e NEUSA GEIB (CIo n 068.946.900/49-conjunto), 

CONTINUA NO VERSO 
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ele já qualificado acima; ela, brasileIra, do Lar, residente e 
miciliada em Sao Lçopo'ldo/iRS, e ora de passagem por esta capital; 
c) - ARLOS PEDRO FEDRIZZI e HELENA LUIZA FEDRIZZI (Cio n O[J9.5J 
3.660/68-conjunto), ele j qwlificado 'acima; ela brasileira 	dc 
lar, residente e doiniciliada nesta capital. CONDIÇOES ES,PECIR IS - 
Clusua Primeira - Da criaçao e emissao de debntures: Por Assen 
bleia Ceral de acicinistas dá afiançada, realizada em 08 de maio 
de 1.982, cuja Ata Poi arquivada na Junta Comercial rio Rio CrandÉ 
do Sul, sob o nimero 618.272, em 15 de julho cia 1982 foi aprov 'adE 
a criaçao e 3missai) de 1.601 debntures, conversíveis em açiles flC 

valor de CR$ 316.423.241,00, com valor nominal d- CR$ 197.641,00 3  
cada uma, corrspondante, nesta data, a 100 ilbrigaçoe Reajsti-
vais do Tsouro Nacional/ORTN's (valor vigente em julho de 1982) 
OUROS: As debntures farao jus aosjuros de 12% ao ano, pagauei.E 
trimestralmente, sobre o valor nominal das mesmas, corrigidJ, mci-
netriamente, sendo aplinv3is a eqLiva1ncias, conforme o esti-
pulado no €em 8 da pr-cit'actaagcritura,. CA'RANTIA HIPOTECRIA 
Em segunda. o especial, hipoteca, neste ato clynstituída em favor dc 
BRDE sem concorria'' de terceiros, o Lmel descrito e caracte 
rizado as fls.01 desta 'mnatricula.AVRLIRÇAO: Para todas os efei-
tos 1egis, o imr,el descritb e caracterizado as f13.01 desta mn.a-
tricijla, u avaliado da seguinte fooma.: o prdo industrial, émn 
ER$ 18.1J00.000,00ye o terreno,,rn CR$ 4.O0Çl.00O,OO,tot'aJ.izando 
em CR$ 22.UOO.0Oti 3 Otiga -se pelas demais condiçoesdo Contra 
to. DOU FE. Oí'.' 
f\V-04-4,870-PROT.n9 16.556., 23.O9.6.. TERMO DE QU1TAÇ0NQ .108/8 
Part.Porto Alegre/R5,07/04/86, arquivado uma via reste cartrio. 
DEVEDOR: QUIMI5INOS SOCIEDADE ANÓNIMA - INDL5TRIA5 1UfMICAS 9 j 

qualificada. VALOR DO CRÊDITO: CZ$ 316.423,24. CREDOR: '0 BANCORE 
GIONJ\L. DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE, já qualfado. - 
Pe'o prësonte e na melhor forma de direito,. d plena e geral qui-
taçao da totalidad do dbito proveniente do instrumento supra e 
pacificado, 'em face do que libera do Einus constituÇdo, toçlosos 
bens dados em garantia, autorii1ãooca 	ento do registio n 
03 desta' matricula. DU FÊ. 43Í 
R-05LI.B7OPR0T.iQ 1.7.040, .30.03. 7. INCORP RAÇ0 COMO INTEGRALI 
ZAÇ0 DE AÇÕES. Part. Ata de Assemblia Geral Ordinria é Extra-
ordinria de 15.05.85 devidamente registrada na MM. Junta Lomer-
cial do Est?ado do Rio Cránde do Sul, sob o nQ 720.424, de 18/07/ 
85, que fica arquivada. TRNSMITENTE: CURTUME PELESINOS SOCIEDA-
DE ANÔNfMA, j qualificado e representado. ADlJUIRENiT[: QUIMISI -. 
NOS S/J\. - INDSTR IAS QUfMIcMS, inscrita no COO/ME sob o n 96.7 
36'.806/0001-11, com sde em So Leopoldo/RS, na Rodovia RS-.240 9  
KM 4, ng 3.336, Bairro Scharlau, neste ato representado por seu 
Diretor rinancei.ro, Si'. Antonio Carlos Corréa da Silva, brasi.lei. 
ro , casado, bacharelando em administaçao de 'empresas, CIO Q nQ 

CONTINUA A FOLHAS ____ 
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CIC nQ 168.8114.260/04, residente e domiciliado em So Leopoldo/R 
Foi apresentada a Ata de Aseernblie Geral Ordinaria e Extraordi-
nria de 15/05/85 1  o Estatuto Social, arquivado na MM. Junta Co-
mercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n9 79.261 9  a fluia eQ 
830 de flrrecadaçao relativa ao Imposto de Transmissao (lsençao 
de acordo rom o art. 59,  inc.U, da Lei nQ 7608/81 9  alterada pela 
Lei n9 7780/82 e Portaria SAI n9 033/86 de 25/03/86 1  constante 
do Proc.n° 14344-1600/85), certidao negativa da Fazenda Federal 
em nome da Requerente e a Í'.ND do TAPAS, Se ie A, n9 321.060, Da-
ta: 31/10/86 1  que ficam arquivados nesrtr 	DOU É. Of. 
AVALIADO EM CZ$ 710.975 9 96. DOU FÉ. or. 
AV-06-4.870-PROT.n 17.040 1  30.03.87. ALTERAÇO DA DEN MINAÇ0. 
Part. Ata da Assembléia Geral EIxLraordinria de 06/06/86 9  arqui-
vada na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob 
n9 831.965, que a em2resa Quimisinos S.A. - Indistrias Qumic9, 
em virtdde da exclusao da denominaçeo social da expresseo "Indu 
trias Químicas", passa a denominar-se "QUIMISINUS S/A." de acor-
do com o item 19 daerida Ata, que fica arquivada cpia neste' 
Ofício. DOU FÉ. 01'. 

R-07-4.870- PROT.18.327-04- .8-CD LA DE CRÉDITO INDUSTRIAL RS 
9686/BNDES/9IROESPECIAL.[rnjenfe:QIIIMISINQS S.A; F.nancidor 
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREM0,SUL-BRDE.Daa da 
emissao:Porf.o Alegre,19 dy jane;Lro de 1988.Uencimen!:09 de de-
zembro de 1989.Praça de Pagameno:Ospagamentos serao efetuados 
na agencia do BRDE em Porfo AlegeRs.Valor do CredifoC38O'.O0O 
000 9 00.Juros;Os jurossao devidos a taxa de 17% ao ano calcula - 
dos sobre o sald9 deveor reajustado' çom base nos percentuais d 
variaçao do valor unita'rio das Obrigaçoes do Tesouro Ncionai - 
fliN e exigiveis trimesfçalmen 4- e durne o período de,carncia -i 
qpese encerrara em 99.07,88 devedo o pçimeiro pagameçifo ocorrei 
em 09.04.88,passaçdo a er yencimeno mensal 'ap6s o ermin2 do 
referido periodo jynf,ament.e  comas presfaçoes deamorizaçao do 
principal.Na hipotese çie exfinçao das O'tNs sem a indicaçao de 1  
sucedaneo,o reajuste monefrio sara feifo com base nos indicas 
queforneci.dos ou aceitos peio Governo Federa1,vnharn a reflef.i 
a variaçao do posar quis4)ivo da moeda nacion1No caso de im . 
on4.ua1idade nos pagamentos devidos' a qualquer 1-ifulo sem 	- 

prejuizodo vencimeno açecipado, e da imecjiiafa ex4.gibilidade d 
boda a divid e das demais cominaçoe9 legais e convencionais 
sobre os valores em debifo,reajysfados monefariamenfe,pagaremos 
por,dia de atraso a..em dos juros mot.f6rio de l ao aon9,cornis-
sào' de permanencia calculada a taxa de mercado do dia do paga - 

• meno ou as mesmas 4-axas fixadas neste insfrumenfo,a crifri do 
BRDEna forma a Reso1uço n9 1129 e 15.05.86 9 do Bno Central 
do Rrasjl e ainda multa convencional de iü% sobre o total do - 

- 	dbio.Na hip.ese de vencimen 4  antecipado da dívida porquais 
quer motivos,os encargos incidlrao sobre o saldo devedor. EM - 

CONTINUA No VERSO  
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HIPOTECA C[DULAJ DE 2Q  GRAU e sem conco 'ncia de eceiros.ReFe-
rncia:R eq  1.705 19034 Dou f.0f.Ajud. 
R-08-4.870-PROT.n9 19.234 9 23.01.89. 34 HIPOTECA. Escritura pi.b11 
ca de abertura de crédito correspondente ao contrato ri9 10404/POC 
ÍINEM, lavrada pelo 2 Tabelionato da Comarça de Porto Alegre/RS, 
em 1/01189 1  LQ 287-8 9 f1s.182,n9 7692-8/13685. CRLDITI%DOR: O BAN-
CO REGIONAL DE DESENVOLVIMENU DO EXTREMO SUL - BRDE, autarquia in 
terestadual, com sede na Capital deste Estado, ria Rua Uruguai, nQ 
155, 49 andar, inscrito no CGC/MF sob n9 92.816.560/0001-37 9  dora 
vante denominado simplesmente BRDE, representado neste ato, por 
seusprocuradores, JOÃO JOSÉ FERREIRA FILHO cpntador, portador d 
CI nQ 5004354204-5SP/R5 9  inscrito no EtC n12 009.095.210/34. e FRAN 
CISCO PINHO FIRNANDES, engenheiro,portador da Identidade ri 9  2004 
299299-SSP/Fs, edo CIC ng 220.837.400/25 1  ambos brasileiros, ca-
sados, domiciliados e residentes naCapital deste Estado. CRUDITA-
DA: A EMPRFjjjIMI5iNO5S/A., sociedade mercantil e industrial 
por açes, com sede em Sao Leopoldo/RE, na Rodovia RS/240, KM 04, 
Vila Scharlau, inscrita no CCC/MF sob n9 96.736.806/0001-11,' nesti 
ato representada por seus Diretoras, CELSO ERNY KRAEMER e RAUL CAI 
LOS CEIA, adiante qua1ificado, dorvarite denominad si.mplesmente 
CREDITADA; e mais de outro lado, como INTERVENIENTES FIADORES, CC J  
50 ERNY kRAEMLR E NARA CRANGEIRO KRA[MER casados, CIC nQ 070.0p9 
OlO/U4, ela do lar, e CARLOS PEDRO FEDRIZZI, separado judicialmeri 
te, inscrito junto ao ETC sob n 0  009 . 81 3.662/68, brasileiros, e1e 
empresrios, residentes e domiciliados em Sao Leopoldo/RS; e mais 

- de outro lado, como INTERVENIENTES ACIONISTAS, CELSO ERNY KRAEMER 
e CARLOS PEDRO FEORIZZT, ja qualificados, e RAUL CARLOS CETB, bra 

- sileiroL separado judicialmente, empresrio, residente e domicili 
do em Sao Leopoldo/RS, inscrito no_ElE n 068.946.900/49. UAL'OR O 
CREDITO: O ARDE, na forma da Decisao nV 27.894, de 23.12.88 1  abre 
a CREDITADA um crd1to no valor global de CZS 548.638.400,50 (qui 

-rihentos e quarenta e oito milhoes, seiscentos e trinta e oito mil 
- quatrocentos cruzados e cincoenta centavos), com recursos a serem, 
- repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico o So 
cial-BNDES, doravante denominado simplesmente BNDES, no ambi.to do 

-- Programa de Operaçoes Conjuntas/Financiamento a Empresas. POC/FINCf 
dividido em dois (02) subcreditos, da seguinte forma: SUBCRDITO 

no valor de CZ$ 164.707.051 9 86 (cento e sessenta e quatro mi 
lhoes, setecentos e sete mil, cincoenta e um cruzados e oitenta e 
seis centavos), a ser atendido com recursos captados pelo ANDES, 

-- em moeda estrangeira, repassados na forma da Resoluçan nQ 635, de 
13.01.87 9  da Diretoria do BNDES, observado o disposto na C1.usu1a 
Segunda. SU8CRCDITO "A": no valor de CZI 384.131.348 1,64 (trezento 
e oitenta e quatro milhoes, cento e trinta e um mii, trezentos e 

CONTINUA A FOLHAS N 
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quarenta e oito cruzados e sessenta e quatro, centavos), equlvale 
te a 62 9 256 Obrigaçoes do Tesouro Nacional-OTN's, considerado o 
vaior unitrio de CZ$ 6.170 9 19- por OTN vigente nomes de 01/89 
a ser atendido com recursos ordinarios do BNDES, observado o dis 

- posto na C1usula Terceira. JUROS; Sobre o principal da dfvida d 
CREDITADA incidirao juros as seguintes taxas: SUBCRDIT0 "P.': La 
x.a virivel. reajustada trimestralmente no dia dezesseis (16) dos 
meses de janeiro, abril, julho e outubro, com base no custo medi 
ponderado de todas as taxas e desposas i.ncorridas pelo BNDES na 
captaçao de recursos em moeda estrangeira, sem vinculaçao a repa 
se especrrico, no trimestre civil imediatamente anterior ao mes 
de reajuste da referida taxa de juros, calculados sobre o saldo 
devedor reajustado nos termos da Clausula Nona. SU8CRDITÍJ "B": 
dezesseis por cento ( 16%) ao ano calculados sobre o saldo devedo 
reajustado nos termas da C1usu1a Nona. AMORTIZAÇAC (PRAZO) - O 
O principal da dfvida decorrente de cada SUBCRDIT0 deste contra 
to seta pego em prestaçoes mensais, e sucessivas, cada uma no va 
lor do principal do respectivo subcredito, reajustado nos termos 
da Clausula Nona, dividido pelo correspondente rumoro de presta. 
çoes de amortizaçao vincendas, vendendo-se, no que concerne ao 
SUBCRÊDITO A", a primeira prestaçao em 10.11.89, e a t1tima, em 
10.04.90 9  e, relativamente ao SUBCRDITO "B", a primeira presta-
çao em 10.05.90 e a iltime em 10.04.91. EM TERCEIRA E ESPECIAL 11 
POTECA, sem concorrência de terceiros: UMA FRAÇO DE TERRAS com 
area superficial de 8.836,70m2. contendo um pavilhao de constru 
çao de alvenaria, estruturado, com estrutura do telhado de fetro 
e cobertura com telhas de cimento amianto, com a rea construída 
de 1.500 1,00rn2. descrito e caracterizado 'as fJ-s. 01 desta matrícu 
la. IktJRLIAÇAO: Rererida imve1 é avaliado em: terreno, CZ3 CZ 
7.790.000900 - as construçoes em C7$ 58.140.000,00 9  totalizando 
CZ$ 65.930. 0,00. -s pelas demais condiçoes da escritur 
DOU F. Uf. 
Au-09-4.870-pROT.20.503-1o. 4.90-QUITAÇkO pelo Banco de Desenvol' 
vimento do Extremo Sul-BRDE,datada de 05 de março de 1990;arqui 
vada copia neste Oficio;que pela presente e na melhor forma de 
direito,da plena e geral quitaçao da totalidade de debito prove 
niente do instrumento supra especificado em face do que libera 
do anus constrituido,todos os bens dados em garantia,autorizando 
ocancelameçIp do Rog.nO2f1s.Olv em 05.01.82 desta matricula.Doi 
fe.0f.Ajud.' 

AU..10-PR0T.20.503...10.04.90-QUITAÇ'0 pelô Banco Regional de Desei 
volvimerito do Extremo Sul-BRDE;datada do 05 de março de 1990;ar o 
quivada cpia neste Oficio;que 2ela presente e na melhor eorma di 
direito,d plena e geral quitaçao da totalidade do debito prove 
niente do instrumento supra especificado em face do que libera 
do anus constituida,todos os bens dados em garant4,autoriza4,o i 
cancelamento do Reg.07 f1s03 desta matricula.Dou fe.Of.Ajud. 

CONTINUA NO VERSO 

Certifico que a presente fotocopia ó cpIø 
fiel da 	atrcua 0riinaI cnfltQ nUtt 

Oficio. Deu fé. Taquari. 	- 	O 

VERA MARIA P. PARArA 
AST!fO Ot 

IMÕVti5 (02) 

ComsrCO de 1 813uW k  
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AV-11-4.870-PR0T.20.503-10.04.90-QUITAÇ0 datada de 05 de março 
de 1990;arquivada neste Oíicio;pelo.. Banco Regional da Desenvolvi-
mento do Extremo Sul-BRDE;que pela presente e na meltor forma de-
direito,da plena e geral quitaçao  da totalidade do debito prove - 
niente do instrumento supra especificado em face do que libera - 
do onus constituido,todos os bens dados em garantia,autorizando o 
cancelamento do registro n08 fis 3v desta matricula.Dou fe.Of. u 
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NAMIR LUIS JANTSCH 
MD PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI 

O grupo RODOQUÍMICA, hoje formado pelas empresas Miguel Luis 
Pereira Nunes - ME, Rodoquímica Ltda - Divisão Cloro Soda, Rodoquímica Ltda - 
Divisão Agua Sanitária, Carlos Eduardo Pereira Nunes - ME e CIN Industria e 
Comércio de Produtos Químicos Ltda, todas estabelecidas em nosso Município, vêem 
mui respeitosamente solicitar junto a esta Prefeitura Municipal , com base nas lei 
Municipais vigentes, o antigo prédio de propriedade do grupo Quimissinos, hoje de 
propriedade desta Prefeitura. 

Em virtude da expansão e crescimento de várias empresas do 
grupo , se faz necessário para que tal ocorra de modo programado e sustentável, um 
aumento considerável em nossa estrutura de instalações. 

Para melhor explicar, como já solicitamos anteriormente a V.Ex.a 
a empresa CIN Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, hoje instalado em um 
prédio alugado, necessita para alavancar em condições sustentáveis seus 
crescimento, de um prédio com maiores dimensões e com capacidade para instalações 
próprias, esta empresa fatura R$ 1.000.000,00 anuais e conta com 10 colaboradores 
diretos. Com  recursos próprios e linha de crédito já aprovado do PROGER investiremos 
em torno de R$ 100.000,00 em uma nossa planta de produtos para construção civil na 
área de Impermeabilizantes, rejuntes, cimento cola, revestimentos e produtos de 
limpeza, passando assim pela nossa previsão, para um faturamento anual em torno dos 
R$ 2.000.000,00 e contar com 30 colaboradores diretos e 15 indiretos, usaríamos para 
tal 50% do prédio acima solicitado. 

Como é conhecimento de V.Ex.a , a empresa Rodoquimica Ltda 
assinou no mês passado com as Industrias Anhembi de São Paulo, contrato para 
fabricação para toda região sul da água sanitária da marca Q'Boa, onde já investimos 
R$ 80.000,00 em equipamentos e R$ 20.000,00 em reformas de prédios, faltando 
somente as documentações legais para funcionamento ( Já em andamento ). Esta 
unidade produzirá 3.500 caixas diárias de água sanitária e ocupara inicialmente 20 
colaboradores diretos e 10 indiretos. No contrato assinado nossa responsabilidade é de 

RODOQUÍMICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS 
ROD. ALEIXO ROCHA DA SILVA, KM 9- CEP 95860-000 CX POSTAL 78- TAQUARI - RS 

FONE (051) 653-1932 FAX (051) 653-1585 
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Përeira Nunes 
Presidente 

GISTRIGUIGOR 

XO ÍÍ o1 	 0ianizac~o Odebtedi 
somente produzir água sanitária, e para isso que nos programamos e preparamos, mas 
com o andamento da implantação, a industria contratante acenou com a possibilidade 
de nossa empresa fazer a distribuição deste produtos, como já conversamos 
anteriormente e com consulta a V.Ex.a, mesmo sem as condições necessárias para 
neste momento adicionar a nossa empresa mas este serviço, acertamos com nosso 
parceiro a criação em nosso município de uma filial das Industrias Anhembi, que seria 
em Porto Alegre, passando assim para Taquari além dos empregos, mais de 20 diretos 
e 15 indiretos, o faturamento de toda região sul, que gira em tomo de R$ 1.000.000,00 
mensais, mas para tal empreendimento necessitaremos de um depósito com 
capacidade para 50.000 caixas de água sanitária, os outros 50% do prédio solicitado, 
ficando assim com as duas empresa do grupo juntas e com a proximidade necessária 
para termos uma administração concentrada e eficaz, já que as outras empresas do 
grupo situam-se nas proximidades do referido prédio. 

Certos que é de interesse de toda a comunidade Taquariense o 
crescimento que as duas empresas acima citadas trarão para o nosso município, 
aguardamos o mais breve possível sua resposta. 

Em tempo, segue em anexo cópia dos contratos firmados e o 
memorial dos gatos com as reformas do prédio solicitado. 

Sem mais para o momento, e na certeza de estar contribuindo com 
o crescimento de nossa comunidade, apresentamos nosso apreço e considerações. 

Atenciosamente. 

RODOQUÍMICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS 
ROD. ALEIXO ROCHA DA SILVA, KM 9— CEP 95860-000 CX POSTAL 18— TAQUARI - RS 

FONE (051) 653-1932 FAX (051) 653-1585 



PREVISÃO DE CUSTOS 
PRÉDIO DA "QUIMISSINOS" 

Serviços 

Restauração do Piso 

Restauração das Alvenarias e Pinturas 

Restauração do Telhado 

Restauração da Rede Hidráulica 

Restauração da Rede Elétrica 

Terrenos e cercas externas 

TOTAL  

Valores 

12.000,00 

16.000,00 

3.600,00 

6.900,00 

8.000,00 

4.000,00 

= 	50.500900 

Qbs. 
Valores levantados por pessoal próprio sem contratação de firma 

especializada. 
Valores sem os débitos de energia elétrica e água. 



INDÚSTRIAS ANHEMBI S.A. 

Contrato de parceria, com terceirização e 
prestação de serviços, que entre si fazem 
indústrias Anhembi SIA e Rodoquímica 
Indústria Comércio e Transporte de 
Produtos Químicos Ltda., através das 
condições declaradas. 

A) Indústrias Anhembi S/A, empresa brasileira com sede em São Caetano do 
Sul, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antônio n° 174, e com Filial na Rua 
André Rovai n° 481, Osasco, no mesmo Estado, inscrita no CGC/MF sob n° 
55.116.13 1/0001-20, neste ato representada por seus Diretores, Eng° 
Herculano José Leal de Araujo e Eng° Gabriel João Debellian, doravante 
denominada simplesmente Contratante, e de outro lado, 

.B) Rodoquímica Indústria Comércio e Transporte de Produtos Químicos 
Ltda., empresa brasileira com sede em Taquarici, Estado do Rio Grande do 
Sul, na Rodovia Aleixo Rocha da Silva, Km 9, inscrita no CGC/MF sob n° 
02.368.580/0001-08, neste ato representada por seus Diretores Tiago Chanan 
Siinon e Miguel Luis Pereira Nunes, ora denominada de Contratada, têm 
entre si justo e acertado o presente contrato de parceria, com terceirização e 
prestação de serviços, mediante os pressupostos, condições e cláusulas 
seguintes: 

PRESSUPOSTOS 

1 - A Contratante é, em todo o território nacional, titular da marca 
Q'BOA na forma nominativa e mista, de conformidade com os Certificados de 
Registros expedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 
destinada, nas classes respectivas, à indústria e ao comércio de produtos de 
limpeza, designados de produtos saneantes dornissanitários perante o Ministério 
da Saúde. 

II - A Contratada, estabelecida no Sul do país, mantém equipamentos 
destinados à fabricação de produto similar e demonstra capacidade de 
industrializar o produto que a Contratante necessita de promover e incrementar, 
no mercado regional>  
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lii - A Contratada renuncia a proceder a qualquer alteração social ou de 
parceria e desiste da fabricação de produto similar, para aplicar-se à 
industrialização do produto da marca Q'BOA, com obediência aos parâmetros 
técnicos de sua qualidade e à orientação, supervisão e interesse da Contratante, 
em regime de parceria, com responsabilidade própria e autonomia. 

IV - A Contratante permite a industrialização do seu produto, sob a 
direção e responsabilidade técnica da Contratada, em regime de parceria, 
contribuindo para o seu desenvolvimento regional, em cuja trilha e modalidade 
resolvem estabelecer o presente ajuste e o instrumento ora firmado, nas 
condições e cláusulas abaixo deduzidas. 

1 - Objeto do Contrato 

Coiistitui objeto do presente contrato de parceria, com terceirização e 
prestação de serviços, assim como com responsabilidade própria e autonomia, a 
industrialização pela Contratada da água sanitária Q'BOA, doravante 
denominada Q'BOA , com os parâmetros de qualidade do produto e de sua 
identificação, sob a supervisão e interesse da Contratante, e demais 
qualificações discriminadas. 

1.1 - São inalteráveis quaisquer características ou formas da marca 
Q'BOA, sendo imperioso manter a sua alta reputação, assim como a 
obediência aos padrões de qualidade do produto, na fabricação, 
embalagem ou apresentação, conforme estabelecido pela 
Contratante. 

1.2 - A produção obtida, segundo a programação estabelecida, é 
destinada, total e exclusivamente, à comercialização do produto, em 
nome e no intëresse da Contratante. 

1.3 - A programação produtiva se desenvolverá com a mesma proporção 
da expansão do mercado e das vendas na jurisdição regional. 

1.4 - São intangíveis, também, a identidade e as responsabilidades 
próprias singulares de cada uma das empresas vinculadas em 
parceria. 

1.5 - A situação contratual marca e fixa as condições variáveis da 
contratação, que são susceptiveis de adaptação a cada ituação ou 
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INDUSTRIAS ANHEMBI S A 

conjuntura, sem afetação do vínculo contratual, efetivando-se esse 
ajustàlnento através de cartas de valor contratual ou de anexos, que 
farão parte integrante do mesmo ajuste, corno ora pactuado. 

Parágrafo Primeiro - A comercialização, a expedição, o transporte e a 
distribuição do produto, são atividades ou interesses de competência exclusiva da 
Contratante, que os formulará e desenvolverá nas suas formas próprias e 
variadas do mercado. 

Parágrafo Segundo - A comercialização e quaisquer outras atividades 
relativas ao produto podem ser atribuidas à Contratada, através de ajuste próprio, 
que se agregará ao contrato firmado. 

Parágrafo Terceiro - 	A execução contratual buscará o melhor 
ajustamento do produto e da sÚa aceitação e venda no mercado regional, em cujo 
objetivo sç empenharão Contratante e Contratada, no sentido de realçar e 
aperfeiçoar essa relação e o desenvolvimento integral das empresas vinculadas. 

Parágrafo Quarto - A marca própria da Contratada só poderá ser 
produzida ou comercializada por interesse da Contratante , e em seu nome, 
como produto de combate, sem competição danosa, de acordo com ajuste 
específico firmado, por instrumento anexo ao presente contrato. 

2 - Obriayões da Contratada 

A Contratada obriga-se a: 

2.1 - Produzir somente em sua sede, localizada na Rodovia Aleixo 
Rocha da Silva, krn 9, Taquatici, Estado do Rio Grande do Sul, a 
programação fixada de caixas de QBOA, sendo um mínimo mensal 
de 30.000 (trinta mil) caixas, contendo 12 frascos de 1.000 ml, por 
caixa, dentro dos padrões qualitativos demonstrados pela 
Contratante, confonne especificado no Anexo 1, que fica fazendo 
parte integrante do presente instrumento. 

2.2 -Dotar sua fábrica com as condições técnicas indispensáveis à 
produção da Água Sanitária Q'BOA , discriminadas no Mexo II 

deste contrat> 
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Parágrafo Único: O início da fabricação somente oconerá após o "De acordo" da 
Contratante com relação a adequabilidade das instalações da Contratada para 
os fins deste cõntrato, devendo a Contratada efetuar periódicamente a 
manutenção nos equipamentos mantendo-os nas mesmas condições do início das 
operações. 

2.3 	- Exibir todas as condições de regulamidade legal, industrial e 
mercantil, apresentando-se o estabelecimento fabril inscrito e totalmente 
regularizado perante os órgãos de fiscalização municipal, estadual e 
federal. 

2.4- A Contratada, periodicamnente, na frequência que a Contratante 
estabelecer em protocolo a ser finnado, fornecerá a comprovação de 
quitação dos impostos federais, estaduais e municipais que tenham fato 
gerador no presente contrato, obrigando-se a franquear o livre acesso para 
o exame de seus livros e documentos necessários à comprovação da 
obrigação tributária. Em caso de débito constatado ou negativa de 
comprovação, a Contratante poderá levantar o valor devido, quitá-lo no 
fisco competente e debitá-lo à Contratada, cujo valor eventualmente 
desembolsado será tido como importância líquida, certa e exigível de 
imediato da Contratada, procedendo em seguida na forma da cláusula 6 
(seis). 

2.5- As relações trabalhistas e previdenciárias com seus empregados, 
qualquer que venha a ser o ntniero deles, são de inteira, única e 
exclusiva responsabilidade da Contratada, não podendo o presente 
contrato ser tomado, em hipótese alguma, como forma de associação, 
departamentalização ou solidarização, com a Contratante, em qualquer 
espécie de obrigação ou débito. 

2.6- Manter instalado um laboratório de análises químicas, cujos 
requisitos mínimos se encontram, também, discriminados no Anexo II, 
deste contrato, sob a supervisão de um técnico químico habilitado, o qual 
responderá como responsável técnico perante os órgãos de Fiscalização nA 
da Saúde  
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2.7- Manter sempre as condições técnicas e capacidade de produção das 
previsões de cotas mensais do produto, fixadas de comum acordo entre 
as partes. 

Parágrafo Único - A quantidade de caixas a ser produzida 
dependerá de ordem de serviço ou comunicação expressa a ser 
enviada pela Contratante com antecedência de 20 (vinte) dias, 
comprometendo-se a Contratada a respeitar as quantidades 
solicitadas. 

2.8- Manter absoluto sigilo sobre as informações relativas aos detalhes 
técnicos de produção e fabricação do produto. 

2.9- Não produzir, nem vender, ou, por qualquer outra fonna, 
comercializar diretaménte ou através de distribuidor da Contratada, 
água sanitária, visto que toda a sua produção terá sua venda exclusiva à 
Contratante, sob pena de caracterizar infração contratual de natureza 
grave punível na forma da cláusula 6.1, alínea "a", além da 
responsabilidade penal correspondente. 

2.10- Utilizar na fabricação do produto exclusivamente os frascos 
produzidos com os moldes, caixas e pigmentos, aprovados pela 
Contratante, e os rótulos e tampas fornecidos pela Contratante, 
confonne item 3.3. 

2.11- Não utilizar, em hipótese alguma, os moldes, caixas, bem como os 
rótulos, e tampas, que serão fornecidos pela Contratante, para outra 
fmalidade que não seja a da fabricação da Q'BOA, sob pena de 
caracterizar infração de natureza grave punível na forma da cláusula 6.1, 
alínea "a", além da responsabilidade penal correspondente. 

2.12 Franquear à Contratante, a realização de auditoria específica, a 
qualquer tempo, objetivando à constatação da fabricação do produto 
contratado. 

2. 13 Franquear o livre acesso das pessoas previamente indicadas pela 
Contratante, para o acompanhamento da fabricação do produto deste 
contrato. 

2.14- Assinar protocolo próprio , do recebimento dos rótulos e tampas 
necessários à fabricação e envasamento da Q'BOA, sendo que, no prazo 
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de 24 (vinte e quatro) horas, deverá confirmar a qualidade dos produtos 
recebidos conforme especificação contida no Anexo 1. 

2.15- Vender toda a sua prôdução da Q'BOA, conforme parágrafo 
único da cláusula 2.7, única e exclusivarne.nte, à Contratante, ou em.• 
seu nome. 

2.16- Franquear à Contratante o direito de ter o controle de qualidade 
do produto a ser fabricado, controle esse, que será exercido nas 
dependências da Contratada, confonne Anexo L 

3- Obrigações da Contratante 

A Contratante obriga-se a: 

3.1 - Fornecer, quando solicitada, orientação técnica à Contratada, para 
seleção e aquisição de equipamentos, sua instalação e operação, bem 
como, quanto ao processo e sistema de produção. 

3.2 - Enviar seus técnicos para assessorar a Contratada, quando 
solicitado por esta, na solução de problemas que ,  exijam a sua 
presença, exclusivamente, para a fabricação da Agua Sanitária 
Q'BOA. 

3.3 - Fornecer à Contratada os rótulos e as tampas próprias que serão 
colocadas nos respectivos frascos da Q'BOA. 

3.4 Adquirir, durante a vigência do contrato da Contratada, toda a 
produção da Agua Sanitária Q'BOA fabricada, conforme 
programação da Contratante, desde que tal produto esteja 
rigorosarnente de acordo com as especificações técnicas exigidas 
neste contrato e Anexos, bem como que as quantidades produzidas 
sejam as previstas contratualmente. As quantidades produzidas 
eventualmente, ficarão em estoque para compensação com a 
produção do mês imediatamente posterior. 

3.5 - Especificar detalhadamente à Contratada os percentuais de 
produtos químicos que compõem a fórmula de seu produ,oQ'BOA, 
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para que, seguindo rigorosamente tais especificações, a Contratada 
o fabrique, sem proceder a nenhuma alteração. 

4 - Outras Obriayões e Uso da 1'1arca 

Toda manipulação indústrial e mercantil do produto Q'BOA implicará 
sempre o nome e o interesse da Contratante, e o seu uso, com os seus títulos de 
marca, logomarca e dístico. 

4.1 - A Contratada não poderá, em seus impressos, em qualquer tipo de 
publicidade, nos uniformes dos seus empregados, em suas viaturas, 
ou prédios, usar' marcas, logornarcas ou dísticos que contenham 
quaisquer menções ou referências, diretas ou indiretas, implícitas ou 
explícitas, expressas ou tácitas ao serviço prestado por força deste 
contrato, sob pena de sujeitar-se à penalidade prevista na cláusula 
6.11, alínea "a". 

4.2 - Não poderá a Contratada fabricar rótulos, ou tampas que levarão a 
marca Q'BOA, sendo estabelecido que tais tampas e rótulos serão 
codificados e fornecidos pela Contratante, que fará constar nos 
últimos a razão social e demais características identificadoras 
necessárias do local onde foram produzidos os produtos. 

4.2.1 	- Todos os frascos produzidos deverão ser utilizados 
somente para acondicionamento de água sanitária Q'BOA a 
ser adquirida pela CONTRATANTE. 

4.3 - Durante toda a vigência do contrato, a Contratante terá o direito 
de exercer um controle de qualidade global do produto Agua 
Sanitária Q'BOA, abrangendo não só o produto, corno o respectivo 
frasco, ambos a serem fabricados pela Contratada, além da 
correspondente embalagem (Caixa de Papelão ou Similar). 

4.4 - Para o exercício do controle de qualidade, a Contratada, obriga-se 
a pennitir a visita em suas instalações e o exame do produto por 
técnicos da Contratante, a qualquer hora. Caso o produto fabricado 
pela Contratada não esteja de acordo com as exigências do controle 
de qualidade da Coiltratante, as quantidades serão inutilizadas, não 
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podendo ser adquiridas em hipótese alguma, nem tampouco 
colocadas em circulação. 

4.5 - O uso da marca e a aquisição da produção total da Água Sanitária 
QBOA, são únicos e exclusivos direitos da Contratante. 

4.6 - Mesmo com a exclusividade de compra, terá a Contratante direito 
de recusar a aquisição do produto objeto deste contrato, caso o 
mesmo não esteja dentro dos padrões de fabricação e qualidade 
demonstrados e exigidos, conforme especificado no anexo próprio 
que fica fazendo parte integrante deste instrumento. 

5 - Preço 

Pela fabricação do produto objeto deste contrato, a Contratante pagará 
à Contratada a importância de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), por caixa 
produzida e qualificada, já incluso o imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICMS), nesse valor excetua-se os rótulos e tampas de fornecimento da 
Contratante conforme cláusula 3.3, valor este faturado mediante o 
fornecimento do produto, cujo pagamento tem vencimento em 30 (trinta)dias, a 
contar da retirada do produto do estabelecimento da Contratada. 

5.1 - Qualquer alteração substancial dos fatores e insumos de produção 
ensejará a formulação e a alteração de novo preço contratual, em 
cuja fixação será relevante a preservação do produto e do preço fmal 
de mercado. 

5.2 - Qualquer alteração de preço de fabricação e fornecimento do 
produto será acordada, sob pena de distrato, por escrito, em 
instrumento aditivo a este contrato. 

5.3 - Os valores dos moldes para fabricação dos frascos estão inclusos no 
preço por caixa, citado acima, sendo que os moldes deverão conter a 
seguinte expressão : "IASA/RS" seguido de número sequencial de 
fabricação. 

5.4 - Os moldes deverão ser entregues à CONTRATANTE quando do 
termo final deste contrato ou quando tornarem-se obsole- 	

) 
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5.4.1 - Caso o Contrato venha a ser rescindido pela Contratante 
por motivo não constante no item 6.1, e antes que o Contrato 
tenha completado 36 (Trinta e seis) meses de vigência, a 
Contratante arcará com o pagamento do valor relativo aos 
moldes de sopro das garrafas utilizados para envase da água 
sanitária Q'BOA (1 litro), devendo ser considerado a 
proporcionalidade do tempo já decorrido do Contrato. O 
valor desses moldes esta arbitrado em R$ 30.000,00 (Trinta 
mil reais). 

6- Rescisão 

As partes poderão dar por rescindido, de pleno direito e imediatamente, o 
presente contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, e sem 
prejuízo das perdas e danos cabíveis, na hipótese de descumprimento contratual 
grave, não remido, de qualquer uma das cláusulas e especialmente: 

6.1 - Por parte da Contratante: 

Se a Contratada, diretamente ou através de distribuidor, por ela 
suprido, produzir, vender ou, por qualquer outra forma, 
comercializar água sanitária, dentro ou fora de sua cidade, 
Estado ou País, em cuja hipótese, além de ocorrer a rescisão 
automática do contrato, arcará a Contratada, com o pagamento 
de importância correspondente ao valor do montante da venda 
de tantas caixas do produto quantas faltem para que se cumpra o 
prazo mínimo de validade deste contrato, em favor da 
Contratante, devido no ato da ocorrência deste evento. 

Se, por 4 (quatro) análises consecutivas, ou 8 (oito) análises não 
consecutivas, a Agua Sanitári.a Q'BOA, produzida pela 
Contratada, não atingir os padrões qualitativos a que se refere 
a Cláusula 2.1. 

b. 1) Poderá a Contratante a seu critério proceder ao exame do 
produto em qualquer momento ou fase de sua fabricação, 
comercialização, venda, transporte, entrega, exposição e 
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mesmo 	junto 	a 	representantes, 	distribuidores, 
revendedores ou consumidores. 

e) Se a Contratada não providenciar os meios e investimentos 
necessários para ter condições de alcançar as cotas mínimas 
mensais solicitadas pelo Contratante. 

Se a Contratada não produzir por 3 (três) meses consecutivos, 
de acordo com as Ordens de Serviço emitidas pela 
Contratante, conforme cláusula 2.7, § Unico, ressalvada a falta 
comprõvada de insumos no mercado, cuja ocorrência a 
Contratada deverá comunicar, de imediato, e de forma ágil, à 
Contratante > que confirmará o recebimento da comunicação. 

Se a Contratada falir, requerer concordata preventiva ou por 
qualquer outro motivo, vier a ter as suas atividades paralisadas, 
por sua exclusiva culpa. 

O Caso ocorra violação ao direito da Contratante, ou infração às 
normas das cláusulas contratuais aqui avençadas, por não 
produzir a Contratada, o produto objeto deste contrato dentro 
dos padrões de fabricação e qualidade já estabelecidos, ficará 
ela, Contratada, sujeita, além da rescisão deste instrumento, ao 
pagamento de importância correspondente ao valor do montante 
da venda de tantas caixas do produto quantas faltem para que se 
cumpra o prazo mínimo de validade deste contrato. 

6.2 - Por parte da Contratada: 

Se a Contratante, por um prazo superior a 30 (trinta) dias, 
deixar de fornecer os rótulos e as tampas dos frascos, a que está 
obrigada, prevista na cláusula 3.3. 

Caso haja, por parte da Contratante, violação ao direito da 
Contratada ou infração não remida às normas das cláusulas 
contratuais aqui avençadas e desde que a Contratante.. não 
solucione a pendência no prazo acordado pelas partes. 	 n 
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6.2.1 - Nestas hipóteses areal -á a Contratante com o pagamento, a favor 
da Contratada, da importância correspondente a tantas caixas do 
produto quantos faltem pai -a que se cumpra o prazo mínimo de 
validade deste contrato. 

Parágrafo Único: Para rescisão contratual por qualquer uma das partes 
• por qualquer motivo incluso ôu não nas cláusulas anteriores, a parte 
interessada na rescisão deve comunicar o outra formalmente, o motivo e 
o prazo de encerramento do contrato com 90 (noventa) dias de 
antecedência, sem qualquer prejuízo financeiro ou de fornecimento 
durante o período de aviso. 

7- Responsabilidade 

A Contratada assume a responsabilidade integral e objetiva de todos os 
serviços, de todos os encargos e de todos os produtos fabricados, quanto a danos, 
desperdícios ou avarias, até a entrega na Expedição da Contratante. 
Respondendo, civil e criminalmente ainda mesmo após a entrega, se for 
comprovado defeito de fabricação. 

8 - Disposições Finais 

8.1 - O presente contrato obriga as partes e eventuais sucessores a 
qualquer título. 

8.2 - A assinatura do presente contrato não implica a constituição de 
uma sociedade de fato entre as partes, para qualquer efeito. 

- Os direitos e obrigações deconentes do presente instrumento não 
poderão ser cedidos ou transferidos total ou parcialinente a 
terceiros, a qualquer título, por qualquer das partes, salvo 
concordância prévia e expressa. 
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8.4 - As alterações do presente contrato somente serão válidas quando 
celebradas po.r escrito. 

8.5 - Este instrumento, e seus anexos, representam o único e integral 
acordo entre as partes no tocante ao negócio que constitui seu 
objeto. 

8.6 - As partes reconhecem que: (i) o não exercício, por qualquer das 
partes, ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja 
assegurado por este contrato ou por lei, não constituirá novação ou 
renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu eventual exercício 
(ii) a renúncia, por qualquer das partes, de alguns desses direitos 
somente será válida se formalizada por escrito; (iii) a nulidade ou 
invalidade de qualquer das cláusulas contratuais não prejudicará a 
validade e eficácia das demais cláusulas e do próprio contrato. 

8.7 - Todos avisos, comunicações e notificações previstos no presente 
contrato, ainda que judiciais, serão fonnulados por escrito. 

9 - Prazo 

O presente contrato vigorará por prazo de 36 (trinta e seis) meses a partir 
do início efetivo da produção pela Contratada, o qual será alvo de comunicação 
formal entre as partes, conforme parágrafo único da cláusula 2.2, sujeito à 
cláusula de enquanto bem servir. 

10 - Foro 
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• 	Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para 
dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, com expressa reníincia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença 
das testemunhas abaixo, o qual será levado a registro em cartório de títulos e 
documentos no domicílio das partes contratantes( 

Oasco, 9 de Junho de 1999. 

HEMBI SIA 
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Prefeitura Municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exmo. Sr. Dr. 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
1a Vara Cível da Comarca de 
São Leopoldo-RS 

O Município de Taquari, pessoa jurídica de direito pú-
blico, com sede à Rua Osvaldo Aranha, n° 1790, em Taquari-RS, inscrita 
no CGCMF sob n° 88.067.78010001-38, representado por seu Prefeito 
Municipal, Dr. Namir Luiz Jantsch, brasileiro, casado, advogado, CPF n° 
058.587.800-59, residente e domiciliado à Rua da Paz, n° 152, em Ta-
quari-RS., 

Considerando que nesse juizado tramita o Processo n° 
33189016802, referente a ação falimentar contra a Massa Falida de 
Quimisinos S/A, onde encontra-se a ser leiloado o imóvel a seguir descn-
to: "Uma área de terras com a extensão superíicial de 8.836,70m2, com 
frente de 100,00m para a Rodovia Aleixo Rocha, matriculada no Registro 
de Imóveis de Taquari sob o n° R.I. 4.870. Sobre a referida área de ter-
ras, encontra-se edificado um prédio de alvenaria próprio para instalação 
industrial"; 

Considerando a não habilitação de interessados na 
aquisição do imóvel em leilão já realizado; 

Considerando o valor solicitado pelo imóvel, em nossa 
opinião superavaliado, haja vista que, recentemente, adquirimos um imó-
vel em área contigüa, em melhores condições que o descrito, pelo valor 
de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em condições 
parceladas, conforme Ata de Leilão (cópia anexa); 

Considerando a situação de desemprego que afeta 
nosso Município, como de resto o Brasil, causando enormes dificuldades 
à economia de Taquari; 

Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul, e 
também o município de Taquari, estabeleceram legislação própria visan-
do incentivar a instalação de novas empresas, como forma de aplacar o 
desemprego e reativar a economia. 

- 	
Vêm a presença de Vossa Excelência, propor interve 

nha junto ao Síndico da Massa Falida, para que aceite uma das aIterrti-
vasqueaseguirexpomos: 	 2,4v 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. Postal, 53- Taquari - AS 
CEP 95860-000 - Telefax (051) 653.1266 

- 



O Município de Taquari, através de Leilão próprio, 
adquira o imóvel pelo valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco 
mil reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, cor-
rigidas a partir da segunda pelo índice adotado pela Corregedoria Geral 
do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente o IGP-M; 

O imóvel seja locado pelo valor mensal de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

Haja a cedência gratuita do imóvel, com o Município 
assumindo à suas expensas todas as obras de recuperação, além da 
conservação necessária a utilização do mesmo. 

Isto posto, requer a Vossa Excelência a manifestação 
favorável em relação ao supracitado, possibilitando, desta forma, a ho-
mologação pela Douta Juíza Pretora do feito, no sentido de que seja 
proporcionado ao Requerente a aquisição, locação ou cedência do imó-
vel, viabilizandõ o interesse dos credores da Massa Falida, bem como da 
solução, pelo menos em parte, do problema social que atinge uma parce-
la significativa da mão-de-obra ociosa de nosso Município. 

Nestes Termos, 
o 

Espera Deferimento. 

São Leopoldo-RS, 17 de Julho de 1997. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. Postal, 53- Taquari- RS 
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EXMA.SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA Ia VARA 
Comarca de São Leopoldo(RS) 
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MASSA FALIDA DE QUIMISINOS S.A. por seu 
síndico, nos autos do processo falimentar, vem, com 
vênia e acatamento, dizer e requerer o seguinte: 

Em recente vistoria realizada no pavilhão industrial 
pertencente à Massa, localizado no município de Taquari(RS), o 
signatário constatou notável depredação no prédio, resultado de 
roubos e saques, que embora menos graves e intensos do que 
aqueles promovidos em prédios situados em São Leopoldo e noutras 
localidades, ainda assim colocam em risco a integridade das 
edificações. 

A constatação dos danos causados àquele imóvel, 
coloca o signatário novamente diante de dilema que já enfrentou. Ou 
corre o risco da depredação ou gasta importantes somas, contratando 
vigilantes para cuidar de cada prédio. Lembre-se que o prédio situado 
na Av.J.C.Von Hohendorff, n° 75, tendo ficado durante 15 dias sem 
guardas, restou invadido por uma horda de saqueadores, que causou 
graves prejuízos à edificação, obrigando o síndico a empregar 
vigilantes diuturnamente, o que aos poucos vai consumindo os ativos 
realizados. 

Atualmente, como sabe VExa., a quase totalidade 
dos imóveis de propriedade da Massa estão sem guardas, suscetíveis 
portanto de serem saqueados, invadidos ou deprédados. Os dois 
imóveis situados em São Leopoldo, o prédio que servia de sede à 
falida e o situado na Av.J.C.Von Honendorif n° 75, porque mais 
próximos de grandes aglomerados populares e portanto mais 
suscetíveis a saques e invasões, estão sob a guqrda de uma empresa 
de vigilância, cujo custo ultrapassa a import ncia mensal de R$ 
10.000,00. 	

11'1/ 
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Preocupa-se o síndico tanto quando tião  cot 
guardas para cuidar dos imóveis, economizando reArsos, mas 
correndo o risco das depredações, porque pode parecer que se omite 
no seu dever de zelar pela conservação do bens da massa, como se 
preocupa quando contrata serviços de vigilância, serviços caros, 
porque pode parecer que desperdiça os ativos realizados. 

Inequivocamente a única solução para os problemas 
apontados é a alienação dos bens da Massa. Essa alternativa, 
entretanto, tem encontrado o obstáculo de um mercado imobiliário em 
recessão, frustrando-se as tentativas de alienação, sem que tivessem 
acorrido licitantes aos leilões já levados a efeito. Embora isso, urge 
buscar a mais rápida alienação de todos os imóveis arrecadados. 

Como as tentativas de alienação dos imóveis da 
Massa, em leilões públicos, não tem oferecido resultados satisfatórios, 
deseja o síndico promover a oferta de venda por meio de propostas, na 
forma do art. 118 e seguintes da Lei de Falências. As ofertas seriam 
feitas gradativamente, agrupando-se poucos imóveis em cada oferta, o 
que possibilita uma maior divulgação do negócio, criando-se uma 
melhor expectativa quanto resultado das ofertas. 

Com tais objetivos pede a V.Exa. autorização para 
promover imediatamente a oferta dos bens situados no município de 
Taquari(RS), na forma do anuncio cuja minuta anexa, marcando dia e 
hora para abertura das propostas, como preceitua o art. 118 § 1° da Lei 
de Falências.  

N. TERI 
DEFERII 

Porto Alere(RS), 25 d1é julho de 1997 

Trindade 
s 



MINUTA DE ANÚNCIO 

MASSA FALIDA DE QUIMISINOS S.A. 
OFERTA DE VENDA DE BENS IMÓVEIS 

O síndico da Massa Falida de Quimisinos S.A., devidamente autorizado 
pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da la. Vara Cível da Comarca de 
São Leopoldo(RS), oferece à venda, na forma do art.118 da Lei 7.661, 
de 21.6.45, os imóveis a seguir descritos, todos situados no município 
de Taquari(RS): 
1 Uma área de terras com área superficial de 8.836,70 metros 
quadrados, com frente de 100 metros para a Rodovia Aleixo Rocha, 
existindo sobre o terreno a construção de pavilhão industrial com a área 
de 1.587,00 metros quadrados. Dito imóvel está registrado no Cartório 
do Registro de Imóveis de Taquari(RS), Matrícula n° 4.870 e está 
avaliado em R$ 283.943 1 00; 
2.Um área de terras com a extensão superficial de 5.962,30 metros 
quadrados, com frente de 22,65 metros para a Estrada dos Pinheiros, 
de esquina com a Rua Osvaldo Michel. Dito imóvel está registrado no 
Cartório do Registro de Imóveis de Taquari (RS), Matrículas n 0 10.208 e 
12.301 e está avaliado em R$ 14.905 1 00; 
3.Um terreno com área superficial de 455,00 metros quadrados, com 
frente de 13,00 metros para a Rodovia Aleixo Rocha n° 379, existindo 
sobre o terreno uma construção com a área de 158 metros quadrados. 
Dito imóvel está registrado no Cartório do Registro de Imóveis de 
Tuari (RS), Matrícula n° 405 e está avaliado em R$ 45.265,00. 
Os interessados na compra dos referidos imóveis deverão apresentar 
suas propostas em envelopes lacrados, que deverão ser entregues ao 
Escrivão da 1° Vara Cível da Comaca• de São Leopoldo (RS) até às 
.fl horas, do dia.tQ.do  mês de 	 corrente ano, hora e dia 
designados para abertura das propostas que forem apresentadas, 
segundo o rito estabelecido nos parágrafos do art.118 da L-de 
Falências. Informações complementares poderão ser obtida; ,~~o  ao 
Síndico, pelo telefone (051)248.3447. 

São Leopoldo(RS), de julho de 1997 
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Lei n° 1.857. de 22 de outubro de 1999. 

Sistematiza o regramento de pa-
dr8es urbanísticos, sanitários e am-
bientais para instalaçao de Estaçao 
Rádio-Base ( ERB), microcélulas de 
telefonia celular e equipamentos 
afins e dá outras providências." 

NAMIR LUIZ TANTSCH , Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que.me confere a Lei 
Organica do Município, que a C6.mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 10 - Para implantaço dos equipamentos de que trata a 
presente Lei, serào adotadas as recomendaçks publicadas pela Atrierican 
Natíonal Standarst Instítute - ANST/EEE C951-1992 - IEFE 5tandart for 
Safety Leveis With Respect do Humana Exposure to Radio Prequency Eletro-
tnagnetci fíelds, 3 KHz to 300 GHz, em face dos padraes brasileiros de faixa 
de frequência de emissao tipicamente utilizadas em Estaçes de Rádio-Base de 
Telefonia Celular ( ERBs) e equipamentos afins. 

§ 1° - Paro freqUências tipicamente utilizadas em ERBs ( na 
faixa de 869 a 890 MHz), o limite máximo de densidade de potência nos locais 
públicos ( médio em qualquer período de 30 minutos) é fixado em 5,8 Wm2 (ou 
580 uW/cm2). 

S 20 - Toda a instalaço de antenas transmissoras de radi-
açao eletromagnéticas deverá ser realizada de modo que a densidade de potên-
cia de irradiaçào total, obtida em qualquer período de 30 minutos, em qualquer 
local passível de ocupaçao humana, nao ultrapasse o limite obtido pela relaçao: 

bensidade de potência ( W/m2) freQüência (MHz) 
150 

Art. 2° - O pedido de licenciamento para a instalaçao de 
Estação de Rádio - Base (ERB), microcélulas de telefonia celular e equipamen-
tos afins deverá ser protocolizado junto ao Setor de Cadastro do Município, 
acompanhado dos seguintes documentos: / 

LIz atsG 

Mun1C' 
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1 - Comprovante de propriedade e/ou locaço de espaço 

destinado à instalaçao da estaçao e Ródio - Base de telefonia celular ou micro-

células paro reproduço de sinal ou equipamentos afins; 
Prova de quitaçào do IPTU (Imposto Predial e Territo-

rial Urbano; 
Anotaçoes de responsabilidade técnica do autor do 

projeto e do responsável pela obra; 
Planta de situaço/localizaço (planta baixa), em escala 

adequada; 
Projeto paisagístico contemplando essências nativas, ar-

bustivas e rasteiras, quando houver; 

Memorial descritivo técnico; 

Vil- Laudo técnico firmado por físico ou engenheiro da 

área de radiaço, acompanhado de Anotaçes de Responsabilidade Técnica. 

Art. 30 - o laudo técnico deverá apresentar característi- 

cas das instalaçaes, tais como: 

1 - Faixa de freqiincia de transmissao; 

Número máximo de canais e potência máxima irradiada 

das antenas quando o número máximo de canais estiver em operaçao; 
A altura, o inclinaço em relação à vertical e o ganho 

de irradiaçao das antenas; 

A estimativa de densidade máxima de potência irradia-

da (quando se tem o número de canais em operações) vem como os diagramas 

vertical e horizontal da irradiaçao da antena, graficados em plantas, contendo 

indicaçao de distancias e respectivas densidades de potência; 

V - A estimativa de dist6ncia mínima da antena, para o 

atendimento do limite de densidade de potência estabelecidos nos parágrafos 

1° e 2°, do artigo 1°, desta lei; 

VI- Indicaço de medidas de segurança a serem adotadas 

de forma a evitar o acesso do público em zonas que excedam o limite estabele-
cido nos Parágrafos 1° e 2°, do Artigo 1°, desta Lei. 

Art. 40 - É vedada o instolaço de Rádios-Base de telefonia 

celular, microcélulos para reproduçao de sinal e equipamentos afins em áreas 

de praças, parques urbanos, verdes complementares, escolas, centros de lazer 

de comunidade, centros culturais, museus, teatros e no entorno de equipamen-
tos de interesse sociocultural e paisagístico. 

Art. 50  - É vedada a instalaço de ponto de emissao de ra-

diaçao de antena transmissora a uma distancia inferior o trinta metros da edi- 

Namr Lrjz aVIfØd*. 
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ficaçao e dos áreas de acesso e circuloçao onde estiverem instalados clínicas, 

centros de saúde, hospitais e assemelhados. 

Art. 60 - A instalação de antenas transmissoros deverá 

guardar uma distancia mínima de 30 (trinta) metros da área do base do torre 

até o prédio mais próximo da mesma ou do área de circulação pública. 

Art. 70 - beverá o interessado comunicar ao Setor de Ca-

dastro Municipal a conclusao do instalaçao da ERB ou microcélulas para verifi-

car se está em conformidade com o licenciado, para obter a liberaço de uso. 

Art. 8°  - O controle das radiaç6es eletromagnéticas e o 

emissao de licença ombiental será de responsabilidade da Secretaria Municipal 

da Saúde e Meio Ambiente. 

§ 10 - A avaliaçao das radiaç6es deverá conter mediç6es de 

níveis de densidades de potências, em qualquer período de 30 minutos, em situ-

açao de pleno funcionamento da ERa, ou seja, quando estiver com todos os ca-

nais em operaçao. 

S 2°  - Na impossibilidade de garantir que todos os canais 

estejam simultaneamente acionados, as mediç6es devem ser realizadas em di-

ferentes dias e horários, de forma a garantir que os horários de maior tráfego 

telef6nico da ERB sejam considerados: 

S 3° - A densidade de potência deverá ser medida por inte-

groçao das faixas de freqüência na faixa de interesse, com equipamentos cali-

brados em laboratórios credenciados pelo INMETRO, dentro das especifico-

çaes do fabricante: 

§ 40 - As antenas poderao ser colocadas em funcionamento 

somente após os devidas licenças ambientais; 

§ 5° - Por ocasiao da liberaçao para funcionamento e para 

renovaço de licença anual, a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente 

exigirá laudo radiométrico assinado por físico ou engenheiro da área de radia-

ço, com a devida Responsabilidade Técnica; 

§ 60  - No laudo radiométrico deverá constar levantamento 

dos níveis de densidade de potência nos limites da propriedade dci instolaçao, 

edificações vizinhas e de áreas julgadas sensíveis às radiaçaes eletromagnéti-

cas, em conformidade com o estabelecido no presente artigo. 

Art. 9° - O licenciamento de que trata a presente lei pode-

rá ser cancelado a qualquer tempo se comprovado prejuízo ambiental e sanitá-

rio e que esteja diretamente relacionado com a localizaçao do equipamento, a 

partir do legislaçao federal superveniente que venha a regrar este assutito ,/ 
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Parágrafo Único - No caso do licenciamento deferido pelo 
municipalidade ser cancelado, a empresa responsável deverá suspender o funci-
onamento da ERB ( Estaçao Rádio - aase) em 24 horas. 

Art. 10 - As ERBs, microcélulas de transmisso de sinal ou 
equipamentos afins, que tiverem instalados em desconformidode com o ora de-
terminado, a partir da publicaçao do presente lei, deverao ser adequados em 

um prazo máximo de sessenta dias pelos interessados. 
Art. 11 - As penalidades aplicáveis, tendo em visto proce-

dimentos que estiverem em desacordo com as recomendaçaes ambientais e sa-
nitárias, so as contidas na Legislaçao Municipal. 

Art. 12 - As situaçaes peculiares para instalaçao de Rádios 
- Bases de telefonia celular, microcétulas e equipamentos afins, que nao se ade-
quarem na presente lei, servo analisadas e encaminhadas caso a caso. 

Ar't. 13 - Revogadas as disposiçaes em contrário, esta Lei 

entrará em vigor na data de sua publicaçao. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPL DE TAQUARI, 

22 de outubro de 1999. 

Namir Luiz JonsI 
Prefeito Municipal 

Registre-se e 

Joo Cár4o' de Quadr Cou'ti nho 
SecretáriØ Municipal da\Admi nistraçao 
e Recurs4s Humanos \: 
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PROJETO DE LEI N° 2.444/99 

SANOOJaSE - 
A (OMISSÃO TCNKA 	 2- ,ie 

USistematiza o regramdÁtó" e - 
padrões urbanísticos, sanitári-
os e ambientaus para instala-
ção de Estação Rádio-Base ( 
ERB), microcélulas de telefonia 
celular e equipamentos afins e 
dá outras providências." 

NAMIR LUIZ JANTSCH , Prefeito Municipal de Ta-
quari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confe-
re a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. l - Para implantação dos equipamentos de que 
trata a presente lei, serão adotadas as recomendações publicadas 
pela Amencan Nationai Standarst instituto - ANSI/EEE C95. 1-1992 - 
IEEE Standart for Safety Leveis With Respect do Humann Eposure to 
Radio Frequency Eletromagnetci fields, 3 KHz to 300 GHz, em face dos 
padrões brasileiros de faixa de frequência de emissão tipicamente utili-
zadas em Estações de Rádio-Base de Telefonia Celular ( ERBs) e 
equipamentos afins. 

Parágrafo 1° - Para freqüências tipicamente utilizadas 
em ERBs (na faixa de 869 a 890 MHz), o limite máximo de densidade 
de potência nos locais públicos ( média em qualquer período de 30 mi-
nutos) é fixado em 5,8 Wm2 (ou 580 uW/cm2). 

Parágrafo 20  - Toda a instalação de antenas trans-
missoras de radiação eletromagnéticas deverá ser realizada de modo 
que a densidade de potência de irradiação total, obtida em qualquer 
período de 30 minutos, em qualquer local passível de ocupação huma-
na, não ultrapasse o limite obtido pela relação: 

T\jí© a\ C©1Ï1 
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Densidade de potência (W/m2) freqüência (MHz) 
150 

Art. 20 - O pedido de licenciamento para a instalação 
de Estação de Rádio - Base (ERB), microcélulas de telefonia celular e 
equipamentos afins deverá ser protocolizado junto ao Setor de Cadas-
tro do Município, acompanhado dos seguintes documentos; 

- Comprovante de propriedade e/ou locação de es-
paço destinado à instalação da estação e Rádio - Base de telefonia 
celular ou microcélulas para reprodução de sinal ou equipamentos 
afins; 

Prova de quitação do IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano. 

Anotações de responsabilidade técnica do autor 
do projeto e do responsável pela obra; 

Planta de situação/localização (planta baixa), em 
escala adequada; 

Projeto paisagístico contemplando essências nati-
vas, arbustivas e rasteiras, quando houver; 

Memorial descritivo técnico; 

Laudo técnico firmado por físico ou engenheiro 
da área de radiação, acompanhado de Anotações de Responsabilida-
de Técnica. 

Art. 30  - O laudo técnico deverá apresentar caracte-
rísticas das instalações, tais como: 

- Faixa de freqüência de transmissão; 
II- Número máximo de canais e potência máxima irra-

diada das antenas quando o número máximo de canais estiver em 
operação; 

IIÍ- A altura, a incIinaço em relação à vertical e o ga-
nho de irradiação das antenas; 

IV- A estimativa de densidade máxima de potência 
irradiada (quando se tem o número de canais em operações) vem 

PAU C©1T 
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como os diagramas vertical e horizontal da irradiação da antena, grafi-
cados em plantas, contendo indicação de distâncias e respectivas 
densidades de potência; 

V - A estimativa de distância mínima da antena, para 
o atendimento do limite de densidade de potência estabelecidos nos 
parágrafos 1 0  e 20 , do artigo 1 1 , desta lei; 

VI- Indicação de medidas de segurança a serem 
adotadas de forma a evitar o acesso do público em zonas que exce-
dam o limite estabelecido nos parágrafos 1 1  e 21, do artigo 1 0 , desta lei. 

Art. 40  - É vedada a instalação de Rádios-Base de 
telefonia celular, microcélulas para reprodução de sinal e equipamen-
tos afins em áreas de praças, parques urbanos, verdes complementa-
res, escolas, centros de lazer de comunidade, centros culturais, mu-
seus, teatros e rio entorno de equipamentos de interesse sociocultural 
e paisagístico. 

Art. 50  - É vedada a instalação de ponto de emissão 
de radiação de antena transmissora a uma distância inferior a trinta 
metros da edificação e das áreas de acesso e circulação onde estive-
rem instalados clínicas, centros de saúde, hospitais e assemelhados. 

Art. 60  - A instalação de antenas transmissoras deve-
rá guardar uma distância mínima de 30 (trinta) metros da área da base 
da torre até o prédio mais próximo da mesma ou da área de circulação 
pública. 

Art,. 70 - Deverá o interessado comunicar ao Setor de 
Cadastro Municipal a conclusão da instalação da ERB ou microcélulas 
para verificar se está em conformidade com o licenciado, para obter a 
liberação de uso. 

Art. 81  - O controle das radiações eletromagnéticas e 
a emissão de licença ambiental será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal da Saúde e Meio Ambiente. 

Parágrafo jO - A avaliação das radiações deverá 
conter medições de níveis de densidades de potências, em qualquer 
período de 30 minutos, em situação de pleno funcionamento da ERB, 
ou seja, quando estiver com todos os canais em operação. 
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Parágrafo 21  - Na impossibilidade de garantir que to-
dos os canais estejam simultaneamente acionados, as medições de-
vem ser realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir 
que os horários de maior tráfego telefônico da ERB sejam considera-
dos; 

Parágrafo 31  - A densidade de potência deverá ser 
medida por integração das faixas de freqüência na faixa de interesse, 
com equipamentos calibrados em laboratórios credenciados pelo 
INMETRO, dentro das especificações do fabricante; 

Parágrafo 41  - As antenas poderão ser colocadas em 
funcionamento somente após as devidas licenças ambientais; 

Parágrafo 51  - Por ocasião da liberação para funcio-
namento e para renovação de licença anual, a Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente exigirá laudo radiométrico assinado por físico 
ou engenheiro da área de radiação, com a devida Responsabilidade 
Técnica; 

Parágrafo 61  - No laudo radiométrico deverá constar 
levantamento dos níveis de densidade de potência nos limites da pro-
priedade da instalação, edificações vizinhas e de áreas julgadas sensí-
veis às radiações eletromagnéticas, em conformidade com o estabele-
cido no presente artigo. 

Art. 90  - O licenciamento de que trata a presente lei 
poderá ser cancelado a qualquer tempo se comprovado prejuízo ambi-
ental e sanitário e que esteja diretamente relacionado com a localiza-
ção do equipamento, a partir da legislação federal superveniente que 
venha a regrar este assunto. 

Parágrafo Unico - No caso do licenciamento deferido 
pela municipalidade ser cancelado, a empresa responsável deverá 
suspender o funcionamento da ERB ( Estação Rádio - Base) em 24 
horas. 

Art. 100  - As ERBs, microcélulas de transmissão de 
sinal ou equipamentos afins, que tiverem instalados em desconformi-
dade com o ora determinado, a partir da publicàção da presente lei, 
deverão ser adequados em um prazo máximo de sessenta dias pelos 
interessados. 

er,,o'rt IJ 
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Art. 110 - As penalidades aplicáveis, tendo em vista 
procedimentos que estiverem em desacordo com as recomendações 
ambientais e sanitárias, são as contidas na Legislação Municipal. 

Art. 120 - As situações peculiares para instalação de 
Rádios - Bases de telefonia celular, microcélulas e equipamentos afins, 
que não se adequarem na presente lei, serão analisadas e enôami-
nhadas caso a caso. 

Art 130  - Revogadas as disposições em contrário, 
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA- 
\\ 	QUARI,ern 

Prefeito Municipal 

P,It M 

Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 
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PROJETO DE LEI N° 

"Sistematiza o regramento de 
padrões urbanísticos, sanitári-
os e ambientais para instala-
ção de Estação Rádio-Base ( 
ERB), microcélulas de telefonia 
celular e equipamentos afins e 
dá outras providências." 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Ta-
quari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confe-
re a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. l - Para implantação dos equipamentos de que 
trata a presente lei, serão adotadas as recomendações publicadas 
pela American National Standarst Institute - ANSIIEEE C95. 1-1992 - 
1EEE Standart for Safety Leveis With Respect do Humann Exposure to 
Radio Frequency Eletromagnetci fields, 3 KHz to 300 GHz, em face dos 
padrões brasileiros de faixa de frequência de emissão tipicamente utili-
zadas em Estações de Rádio-Base de Telefonia Celular ( ERBs) e 
equipamentos afins. 

Parágrafo i - Para freqüências tipicamente utilizadas 
em ERBs ( na faixa de 869 a 890 MHz), o limite máximo de densidade 
de potência nos locais públicos (média em qualquer período de 30 mi-
nutos) é fixado em 5,8 Wm2 (ou 580 uW/cm2). 

Parágrafo 2° - Toda a instalação de antenas trans-
missoras de radiação eletromagnéticas deverá ser realizada de modo 
que a densidade de potência de irradiação total, obtida em qualquer 
período de 30 minutos, em qualquer local passível de ocupação huma-
na, não ultrapasse o limite obtido pela relação: 
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Densidade de potência (W1m2) freqüência (MHz) 
150 

Art. 21  - O pedido de licenciamento para a instalação 
de Estação de Rádio - Base (ERB), microcélulas de telefonia celular e 
equipamentos afins deverá ser protocolizado junto ao Setor de Cadas-
tro do Município, acompanhado dos seguintes documentos: 

- Comprovante de propriedade e/ou locação de es-
paço destinado à instalação da estação e Rádio - Base de telefonia 
celular ou microcélulas para reprodução de sinal ou equipamentos 
afins; 

Prova de quitação do IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano. 

Anotações de responsabilidade técnica do autor 
do projeto e do responsável pela obra; 

Planta de situação/localização (planta baixa), em 
escala adequada; 

Projeto paisagístico contemplando essências nati-
vas, arbustivas e rasteiras, quando houver; 

Memorial descritivo técnico; 

Laudo técnico firmado por físico ou engenheiro 
da área de radiação, acompanhado de Anotações de Responsabilida-
de Técnica. 

Art. 30 - O laudo técnico deverá apresentar caracte-
rísticas das instalaçôes, tais como: 

- Faixa de freqüência de transmissão; 
Número máximo de canais e potência máxima irra-

diada das antenas quando o número máximo de canais estiver em 
operação; 

A altura, a inclinação em relação à vertical e o ga-
nho de irradiação das antenas; 

A estimativa de densidade máxima de potência 
irradiada (quando se tem o número de canais em operações) vem 
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Telefax (051) 653-1266 
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como os diagramas vertical e horizontal da irradiaçâo da antena, grafi-
cados em plantas, contendo indicação de distâncias e respectivas 
densidades de potência; 

V - A estimativa de distância mínima da antena, para 
o atendimento do limite de densidade de potência estabelecidos nos 
parágrafos l' e 2°, do artigo 1°, desta lei; 

VI- Indicação de medidas de segurança a serem 
adotadas de forma a evitar o acesso do público em zonas que exce-
dam o limite estabelecido nos parágrafos 1 0  e 20, do artigo 1 0 , desta lei. 

Art. 40 - É vedada a instalação de Rádios-Base de 
telefonia celular, microcélulas para reprodução de sinal e equipamen-
tos afins em áreas de praças, parques urbanos, verdes complementa- 

ç 	res, escolas, centros de lazer de comunidade, centros culturais, mu- 
\, 	seus, teatros e no entorno de equipamentos de interesse sociocultural 

e paisagístico. 

ArL 50 - É vedada a instalação de ponto de emissão 
de radiação de antena transmissora a uma distância inferior a trinta 
metros da edificação e das áreas de acesso e circulação onde estive-
rem instalados clínicas, centros de saúde, hospitais e assemelhados. 

Art. 60  - A instalação de antenas transmissoras deve-
rá guardar uma distância mínima de 30 (trinta) metros da área da base 
da torre até o prédio mais próximo da mesma ou da área de circulação 
pública. 

Art. 70  - Deverá o interessado comunicar ao Setor de 
Cadastro Municipal a conclusão da instalação da ERB ou microcélulas 
para verificar se está em conformidade com o licenciado, para obter a 
liberação de uso. 

Art. 80  - O controle das radiações eletromagnéticas e 
a emissão de licença ambiental será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal da Saúde e Meio Ambiente. 

Parágrafo 1 1  - A avaliação das radiações deverá 
conter medições de níveis de densidades de potências, em qualquer 
período de 30 minutos, em situação de pleno funcionamento da ERB, 
ou seja, quando estiver com todos os canais em operação. 

TIÍ© 
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Parágrafo 20  - Na impossibilidade de garantir que t.-
dos os canais estejam simultaneamente acionados, as medições de-
vem ser realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir 
que os horários de maior tráfego telefônico da ERB sejam considera-
dos; 

Parágrafo 30  - A densidade de potência deverá ser 
medida por integração das faixas de freqüência na faixa de interesse, 
com equipamentos calibrados em laboratórios credenciados pelo 
INMETRO, dentro das especificações do fabricante; 

Parágrafo 40  - As antenas poderão ser colocadas em 
funcionamento somente após as devidas licenças ambientais; 

Parágrafo 50  - Por ocasião da liberação para funcio-
namento e para renovação de licença anual, a Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente exigirá laudo radiométrico assinado por físico 
ou engenheiro da área de radiação, com a devida Responsabilidade 
Técnica; 

Parágrafo 61  - No laudo radiométrico deverá constar 
N levantamento dos níveis de densidade de potência nos limites da pro- 

J priedade da instalação, edificações vizinhas e de áreas julgadas sensí-
veis às radiações eletromagnéticas, em conformidade com o estabele-
cido no presente artigo. 

Art. 90  - O licenciamento de que trata a presente lei 
poderá ser cancelado a qualquer tempo se comprovado prejuízo ambi-
ental e sanitário e que esteja diretamente relacionado com a localiza-
ção do equipamento, a partir da legislação federal superveniente que 
venha a regrar este assunto. 

Parágrafo Unico - No caso do licenciamento deferido 
pela municipalidade ser cancelado, a empresa responsável deverá 
suspender o funcionamento da ERB ( Estação Rádio - Base) em 24 
horas. 

Art. 100  - As ERBs, microcélulas de transmissão de 
sinal ou equipamentos afins, que tiverem instalados em desconformi-
dade com o ora determinado, a partir da publicação da presente lei, 
deverão ser adequados em um prazo máximo de sessenta dias pelos 
interessados. 

Vfl 	\\ (COASIMUM  
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Art. 110 - As penalidades aplicáveis, tendo em vista 
procedimentos que estiverem em desacordo com as recomendações 
ambientais e sanitárias, são as contidas na Legislação Municipal. 

Art. 12° - As situações peculiares para instalação de 
Rádios - Bases de telefonia celular, microcélulas e equipamentos afins, 
que não se adequarem na presente lei, serão analisadas e encami-
nhadas caso a caso. 

Art. 130  - Revogadas as disposições em contrário, 
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA- 
QUARI, em 

í 

1 

NAMIR LUIZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

C©IT 
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Exp. Motivos n° 059/99 	Taquari, 18 de outubro de 1999. 

Senhór Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de estabeleci-
mento de regras para implantação de estações de rádio-base e microcélulas de 
telefonia celular e equipamentos afms. 

A necessidade de regulamentação da instalação 
desse tipo de equipamento em nosso Município, deve-se ao fato recente de pe-
dido de instalação de uma torre para implantação desse sistema em nossa cida-
de e das possíveis implicações que pode trazer à saúde pública, bem como à 
paisagem e flora no local de instalação. 

Como se trata de uma atividade recente, pouco 
conhecida em relação aos efeitos que possa vir à causar ao meio ambiente, en-
tendemos que devam ser tomadas todas as cautelas, no sentido de preservar a 
saúde pública e o meio ambiente, razão pela qual procuramos detalhar as obri-
gações a serem cumpridas por aqueles que pretendam a instalação desse tipo de 
equipamento em nossa cidade e no interior do Município. 

Temos consciência de que não devemos inibir 
o acesso da comunidade à modernidade e atualização dos meios de comunica-
ção, mas somos sabedores, também, de que tal acesso não deve colocar em ris-
co a integridade fisica e o patrimônio dos munícipes, além da preservação do 
meio ambiente. 

Em razão disso, buscamos, como já menciona-
do acima, dotar a Administração Municipal de regras que possibilitem a regu-
lamentação dessa atividade. 

Certos de que o presente Projeto de Lei mere-
cerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fomos distinguidos, an- 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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tecipadamente agradecemos, aproveitando a oportunidade para reiterar nossos 
votos da mais elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 

Bel. NAMIR L1JTZ JANTSCH 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 

J:M\ 	MUjfl  
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Lei n °  1.858, de 05 de novembro de 1999. 

"bá denominaçao à rua da Cidade 
(Rua Lothário Armando Bender)". 

NAMIR LUIZ JANTSCI-I, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

PAÇO SABER, no uso das atribuições que me 
confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica denominada de Rua Lothário 
Armando Bender, o travessa 113, que inicia na Rua Santo Ant6nio, 
indo até a Rua Álvaro Haubert. 

Art. 2 0  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEiTO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 05 de novembro dffl__TzL4 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e PubIije=se 

Joao Car)o'e ck4ros Cutinho 
Secretáii6 unicipal o Ádministraçao 
'eRecursos Á-Iumanos 

Ií© 	VflUjfl  
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Lei n°  1.858, de 05 de novembro de 1999. 

'bá denominoçao à rua da Cidade 
(Rua Lothório Armando Bender )u .  

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Organica do Município, que a Camara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica denominada de Rua Lothário 
Armando Bender, a travessa 11.3, que inicia na Ruo Santo Ant6nio, 
indo até a Rua Álvaro Hauberf. 

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 05 de novembro de 1999. 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Pubjq 

Joao 
SecrMunil 

árie Recursos Humanos 

Coutinho 
Administraçao 

}iL©PAU C©fEJ 
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A COMISSÃO T(NICA 

Projeto de lei n° 2.423/99 
	 Pre.jcJcrte 

"Dá denominação à rua da Cidade - 
(Rua Lothário Armando Bender)". 

A Câmara Municipal resolve: 

Art. 1° - Fica denominada de Rua Lothário Armando 
Bender, a travessa 113, que inicia na Rua Santo Antônio, indo até a Rua 
Álvaro Haubert. 

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 09 de agosto de 1999. 

Ve?. Ro 	ade Souza 

JUSTIFICATIVA: 
"Curriculum Vitae" em anexo. 

Sala das Sessões, 09 de agosto de 1999. 

Ve?. Rosa Maria A. -Souza 

Rua Daniel Bizarro, 10- Cx. Postal 72- Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 
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Lei no  1.859, de 05 de novembro de 1999. 

ti 
Autoriza o Poder Executivo a 

contratar em caráter emergencial, 
por tempo determinado, recursos 
humanos, para atender a 
Secretaria Municipal da Saúde e 
Meio Ambiente e dá outras 
providências". 

NAMIR LUZi JANTSCH., Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Organica do Município, que a Camara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar, em caráter emergencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, 
prorrogávei.s por igual período, recursos humanos, paro atender as 
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, 
nas funçes abaixo relacionadas: 
CARGO 	 VAGAS 	VENCIMENTOS CARGA I4ORÁRXA 
Médico Psiquiatra 	01 	R$ 1.800,00 20 horas/semanais 
Médico Neurologista 	01 	R$ 	900,00 10 horas/semanais 
Médico Clínico Geral 	01 	R$ 1.800,00 20 horas/semanois 
Médico Clínico Geral 	02 	í$ 	900,00 10 horos/semanais 
Médico Ginecologista 	02 	R$ 	900,00 10 horas/semanais 
Psicólogo 	 01 	R$ 	800,00 30 horas/semanais 
Assistente Social 	01 	P$ 	800,00 30 horas/semanais 
Odontólogo 	 02 	R$ 	900,00 30 horas/semanais 
Enfermeiro 	 01 	R$ 	900,00 40 horas/semanais 

Luiz 
rti MUClD 
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Parágrafo Único - A contrataçao emergencial 
constante na presente Lei, deve-se ao fato da municipalizaçao da 
saude e convênio com o PAR, e devido ao término dos contratos 
firmados pela Lei Municipal n°  1.816, de 22 de abril de 1999, para 
recursos humanos da Secretaria Municipal da Saúde e Meio 
Ambiente. 

Art. 20 - Havendo a revogaçao ou o término do 
convênio mencionado no Parágrafo Único do Art. 10 , as contratações 
emergenciais serao imediatamente canceladas. 

Art. 3°  - As despesas decorrentes da presente 
Lei, correrao a conta de dotaçao orçamentária própria. 

Art. 4°  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEjrO MUNICIPAL DE 
TAQUARI. 05 de novembro de 1999.. 	 / 

Nomir Luiz Ja/P'fc 
Prefeito Municipal 

fegistre-se e 

Coutinho 
5ecrfro Munic 
	

Administraçao 
e Recurss Humanos 

_C©1T 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Autoriza o Poder Executivo a 
contratar em caráter emergencial, 

por tempo determinado, recursos 
humanos, para atender a 

Secretario Municipal da Saúde e 

Meio Ambiente e dá outras 

providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCHI  Prefeito Municipal 

de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me 

confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l 	- Fica o Poder Executivo autorizado a 

contratar, em caráter emerger%cial, pelo prazo de 7 (sete) meses, 

prorrogáveis por igual período, recursos humanos, para atender as 

necessidades. da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, 

nas funçes abaixo relacionadas: 
CARGO 	 VAGA5 	VENCIMENTOS CARGA HORÁRIA 
Médico Psiquiatra 	01 	R$ 1.890,00 20 horas/semanais 

Médico Neurologista 	01 	R$ 	945,00 10 horas/semanais 

Médico Clínico Geral 	03 	R$ 	945,00 10 horas/semanais 

Médico Ginecologista 	02 	$ 	94500 10 horas/semonais 

Psicóloga 	 01 	R$ 	945,00 30 horas/semonais 

Assistente Social 	01 	R$ 	945,00 30 horas/semanais 

Odontólogo 	 02 	R$ 	945,00 20 horas/semanais 

Enfermeiro 	 01 	R$ 	945,00 20 horas/semanais 

Parágrafo Único - A contrataçao emergencial 

constante na presente Lei, deve-se ao fato da municipalizaçao da 
saúde e convênio com o PAB, e devido ao término dos contratos 

firmados pela Lei Municipal n° 1.816, de 22 de abril de 1999, para 

TIL© 	 TL9EIL 
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recursos humanos da Secretaria Municipal da S&íde e Meio 

Ambiente. 
Art. 2° - As despesas decorrentes da presente 

Lei, correrao a conta de dotaçao orçamentária prápria. 

Art. 3 0  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaço, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI. 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Jogo Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



É j~ 

PrefEitura municipal de uquurí 
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Exp. de Motivos no 062/99 
	

Taquori, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Trata o presente Projeto de Lei de pedido de 

autorizaçao por parte deste Poder Executivo a esse Poder Legislativo para 

contrataço de recursos humanos para desempenharem suas atividades na 

Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, para cumprimento das 
disposições estabelecidas no Convênio firmado entre o Município e o PAB - 

Plano de Assistência Básica. 

As contrataçaes que ora se busca realizar, visam 

suprir os recursos humanos cujos contratos decorrentes da Lei no 1.816, de 22 

de abril de 1999, esto com prazo de duração por expirar. 

besta forma, necessária se faz a renovaçao dos 

referidos contratos, como forma de que os serviços no sofram soluço de 

continuidade. 

É bom que se ressalte que os recursos humanos a 

serem contratados se destinam a substituir os que cumprem suas atividades 

como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social e odontólogos. 

lessalte-se, por oportuno e necessário, que os 

recursos humanos a serem contratados desempenharao suas atividades nos 

postos de saúde do Município, localizados nas vilas e no interior e na zona rural. 

Certos de que o presente Projeto de Lei merecerá de 

W. Exas. a atenço com que sempre fomos distinguidos, antecipadamente 

agradecemos, aproveitando a oportunidade para reiterar nossos votos de 

estima e apreço, solicitando a apreciaçao do mesmo em regime de urgência. 

Atenciosamente. 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 
Ao Senhor 

Paulo bavid Mulinari 

Presidente C6mara Municipal 

N/Cidade 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860..000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 
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Prfituru muNicipal dE uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. Mot. n° 062199 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei de 
pedido de autorização por parte deste Poder Executivo a esse Poder 
Legislativo para contratação de recursos humanos para desempenha-
rem suas atividades na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambi-
ente, para cumprimento das disposições estabelecidas no convênio 
firmado entre o Município e o PAB - Plano de Assistência Básica. 

As contratações que ora se busca 
realizar visam suprir os recursos humanos cujos contratos decorrentes 
da Lei n° 1.816, de 22 de abril de 1999, estão com prazo de duração 
por expirar. 

Desta forma, necessária se faz a 
renovação dos referidos contratos, como forma de que os serviços não 
sofram solução de continuidade. 

Ê bom que se ressalte que os recur-
sos humanos a serem contratados se destinam a substituir os que 
cumprem suas atividades como médicos, enfermeiros, psicólogos, as-
sistente social e odontólogos. 

Ressalte-se, por oportuno e neces-
sário, que os recursos humanos a serem contratados desempenharão 
suas atividades nos postos de saúde do Município, localizados nas vi-
las e no interior, na zona rural. 

JL© A\ 
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Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fo-
mos distinguidos, antecipadamente agradecemos, aproveitando a 
oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço, solicitando 
a apreciação do mesmo em REGIME DE IJRGÉNCIA. 

Atenciosamente 

NAMIR LUIZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 

T1L©PAU C©fEE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 
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Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fo-
mos distinguidos, antecipadamente agradecemos, aproveitando a 
oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço, solicitando 
a apreciação do mesmo em REGIME DE URGENCIA. 

Atenciosamente 

NAMIR LUIZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. Mot. n° 062199 
	

Taquan, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei de 
pedido de autorização por parte deste Poder Executivo a esse Poder 
Legislativo para contratação de recursos humanos para desempenha-
rem suas atividades na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambi-
ente, para cumprimento das disposições estabelecidas no convênio 
firmado entre o Município e o PAB - Plano de Assistência Básica. 

As contratações que ora se busca 
realizar visam suprir os recursos humanos cujos contratos decorrentes 
da Lei n° 1.816, de 22 de abril de 1999, estão com prazo de duração 
por expirar. 

Desta forma, necessária se faz a 
renovação dos referidos contratos, como forma de que os serviços não 
sofram solução de continuidade. 

É bom que se ressalte que os recur-
sos humanos a serem contratados se destinam a substituir os que 
cumprem suas atividades como médicos, enfermeiros, psicólogos, as-
sistente social e odontólogos. 

Ressalte-se, por oportuno e neces-
sário, que os recursos humanos a serem contratados desempenharão 
suas atividades nos postos de saúde do Município, localizados nas vi-
las e no interior, na zona rural 

Jí© P411AU Al C©T 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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PrEfeituru mifilicipul dE 
Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei n2 2.447/99  

Tuquuri 
1jo VA O O 

í 
,gisspi Ti 

À (OMISSÃO TËCNKA 

4 Preidc e 

Autoriza o Poder Executivo a 

contratar em caráter emergencial, 
por tempo determinado, recursos 
humanos, para atender a 

Secretaria Municipal da Saúde e 
Meio Ambiente e dá outras 
providências". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal• 
de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçôes que me 

confere a Lei Org&nica do Município, que a Camara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 

\ 	contratar, em caráter emèrgencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, 
prorrogáveis por igual período, recursos humanos, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, 
nas funçoes abaixo relacionadas: 
CARGO 	 VAGAS 	VENCIMENTOS CARGA HORÁP.IA 
Médico Psiquiatra 	01 	R$ 1.890,00 20 horas/semanais 
Médico Neurologista 	01 	l$ 	945,00 10 horas/semaiiais 
Médico Clínico Geral 	03 	$ 	945,00 10 horas/semanais 
Médico Ginecologista 	02 	l$ 	945,00 10 horas/semanais 
Psicóloga 	. 	01 	$ 	945,00 30 horas/semanais 
Assistente Social 	01 	R$ 	945,00 30 horas/semariais 
Odontólogo 	 02 	R$ 	945,00 20 horas/semanais 
Enfermeiro 	. 	01 	$ 	945,00 20 horas/semanais 

Parágrafo Único - A contrataçao emergencial 
constante na presente Lei, deve-se ao fato da municipalizaçao da 
saúde e convênio com o PAB, e devido ao término dos contratos 
firmados pela Lei Municipal n°  1.816, de 22 de abril de 1999, para 

SANcoE 

Lnz 
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PrEfï uru munitipul dQ uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

recursos humanos da Secretaria Municipal da Saúde e Meio 
Ambiente. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente 
Lei, correrao a conta de dotaçao orçamentária própria. 

Art. 3 °  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaço, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNIC]PAL bE 
TAQUARI, 	

LuizJasch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Jogo Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 
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Câmara Municipal dè Taguari 
____ 	 • 	Rio Grande do Sul 

5 nh rP sd t 

O Vereador que este subscreve, de conformidade com o 

Regimento Interno (art. 156, II), requer a V. Exa. a inclusao da seguinte 
emenda ao Projeto de lei n°  2447/99: 

Emenda n° 1: 
Altere-se a redaçao do art. 1, passando a ser do seguinte 

teor: 

'Art. 1°  - ........................................................................................... 

CARGO VAGAS VENCIMENTOS 
Médico Psiquiatra 01 R$ 1.800,00 
Médico Neurologista 01 R$ 	900,00 
Médico CUnico Geral 01 R$ 1.800,00 
Médico CUnico Geral 02 R$ 	900,00 
Médico Ginecologista 02 R$ 	900,00 
Psicóloga 01 R$ 	800,00 
Assistente Social 01 R$ 	800,00 
Odontólogo 02 R$ 	900,00 
Enfermeiro 01 R$ 	900,00 

CARGA HORÁRIA 

20 horas/semanais. 
10 horas/semanais 

20 horas/semanais 

10 horas/semanais 

10 horas/semanais 

30 horas/semanais 

30 horas/sernanais 

30 horas/semanais 

40 horas/semanais 

ParágrafoÚnico - ................................................................... 

Sala das Sessaes, 04 de novembro de 1999. 

Rua Daniel Bizarro, 10 - Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 



Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

AP IOVAO0 
KQ4 iJL , 

PLtj *T 
Senhor Presidente: 

O Vereador que este subscreve, de conformidade com o 

Regimento Interno (art. 156, II), requer a V. Exa. a inclusao da seguinte 
emenda ao Projeto de lei n° 2.447/99: 

Emenda n° 2: 

Acrescente-se o seguinte artigo 2 0  ao projeto de lei n° 
2.447/99, enumerando-se os demais pela ordem: 

"Art. 2° - Havendo a revogaçao ou o t&mino do convênio 

mencionado no parágrafo único do artigo 1°, as confrotaçaes emergenciais 
serao imediatamente canceladas". 

Sala das Sessaes, 04 de novembro de 1999. 

V~~. , ~ 	e "d 

Bavaresco 

Ver. SJPereira. 

'Miguel k 
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Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n°  1.860, de 05 de novembro de 1999. 

Autoriza o Poder Executivo 
a contratar em caráter 
emergencial, por tempo 
determinado, recursos 
humanos, para atender a 
Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente e dá 
outras providencias". 

NAMIR LUIZ 3ANT5CH, Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar em caráter emergencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, 
prorrogável por igual período, recursos humanos para atender as 
atividades na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nas 
funçes abaixo discriminadas: 
Cargo 	 Vogas 	 Padrao 	Carga horário 
Auxiliar de Enfermagem 	03 	 03 	35 horas/semanais 
Motorista 	 05 	 04 	40 horas/semanais 
Operário Especializado 	06 	 02 	40 horas/semanais 
Auxiliar Serviços Gerais 	17 	 01 	40 horas/semanais 

§ 10 - Considera-se em caráter emergencial, 
para os efeitos da presente Lei, a falta de recursos humanos, no 
quadro de aprovados em Concurso Público e a demanda do serviço, 
uma vez esgotadas todas as formas permissíveis.de admissao. 

fa 
peiMø MUIr 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 20  - O salário a ser pago ao pessoal de 
que trata esta Lei, será equivalente a Tabela 1, Letra A, Padrões 
correspondentes do Art. 24 da Lei no 1.747, de 28 de abril de 1998 
e suas aIteraçes. 

Art. 3 0  - As despesas decorrentes da 
presente Lei, correrao à conta das dotaç6es orçamentórias 
próprias. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicaçao, revogadas em especial, a Lei n° 1.815, de 22 de abril 
de 1999. 

GABINETE bO PREFEITO 
	

AI. DE 
TAQUARI, 05 de novembro de 199. 

Namir Luiz 
Prefeito Mun 

Registre-se e Pqb14que.se: 

Joao&, iJe 	dro C'outinho 
5ecretfío unicipa 	Administraçao 
e Recursos/Humanos 

k1í© P41f61MA C©1Ï 
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Prfituru muicipul d2 nquurí 

A COMISSÃO TËCNICA 

I 	L_ 
Pr. idozite  

"Autoriza o Poder E 
a contratar em caráter 

emergencial, por tempo 
determinado, recursos 

humanos, para atender a 

Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente e dá 
outras providencias". 

Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei nO 2.449/99 

APRVADO 

.pIu1 IrITI 

E, 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 

de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar em caráter emergencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, 
prorrogável por igual período, recursos humanos para atender as 

atividades na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nas 
funções abaixo discriminadas: 
Cargo 	 Vagas 	Padrao 	Carga horário 
Auxiliar de Enfermagem 	03 	 03 	35 horas/Seman4is 
Motorista 	 05 	 04 	40 horas/semonais 
Operário Especializado 	06 	 02 	40 horas/semanais 
Auxiliar Serviços Gerais 	17 	 01 	40 horas/semanais 

§ 1° - Considera-se em caráter emergencial, 
para os efeitos da presente Lei, a falta de recursos humanos, no 

quadro de aprovados em Concurso Público e a demanda do serviço, 
uma vez esgotadas todas as formas permissíveis de admissao. 

Art. 2° - O salário a ser pago ao pessoal de 
que trata esta Lei, será equivalente a Tabela 1, Letra A, Padraes 

S A N O 1 0 N i SE 

/Z 

L\ (C0ffiTflUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860..000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



bil Prefeituru muicipuJ de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

correspondentes do Art. 24 da Lei no 1.747, de 28 de abril de 1998 

e suas alterações. 
Art. 30 - As despesas decorrentes da 

presente Lei, correrao & conta das dotaçes orçamentárias 

próprias. 
Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicaço revogadas em especial, a Lei no 1.815, de 22 de abril 

de 1999. 

&ABINETE bO PREFEITO MUNIÇIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir  

Prefeito Muniépal 

legistre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

_©PA rfiU C©r19 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de aquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Autoriza o Poder Executivo 
a contratar em caráter 

emergencial, 	por 	tempo 
determinado, recursos 

humanos, para atender a 

Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente e dó 
outras providências". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Organica do Município, que a C8mara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

' 	 Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar em caráter emergencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, 
prorrogável por igual período, recursos, humanos para atender as 
atividades na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nas 
funç6es abaixo discriminadas: 
Cargo 	 Vogas 	Podrao 	Cargo horário 
Auxiliar de Enfermagem 	03 	 03 	35 horas/semanais 
Motorista 	 05 	 04 	40 horas/semanais 
Operdrio Especializado 	06 	 02 	40 horas/semanais 
Auxiliar Serviços Gerais 	17 	 01 	40 horas/semanais 

.S 1° - Considera-se em caráter emérgencial, 
para os efeitos da presente Lei, a falta de recursos humanos, no 

quadro de aprovados em Concurso Público e a demanda do serviço, 
uma vez esgotadas todas as formas permissíveis de admissao. 

Art. 2° - O salário a ser pago ao pessoal de 
que trata esta Lei, será equivalente a Tabela 1, Letra A, Padrões 

\© .N 	C©T]E 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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• 	Prefeitura municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

correspondentes do Art. 24 da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998 
e suas aIteraçes. 

Art. 30 - As despesas decorrentes da 
presente Lei, correro à conta das dotaçes orçamentárias 
próprias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicaçao, revogadas em especial, a Lei n° 1.815, de 22 de abril 
de 1999. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

TJPAU C©L 
Rua Osvado Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prfeiturn municipul dE nqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. Mot. no  06I99 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de 
pedido de autorização por parte deste Poder Executivo a esse Poder 
Legislativo, para contratação de recursos humanos para desempenha-
rem suas atividades na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambi-
ente, para substituição dos contratos em vigor e que estão com seus 
prazos se expirando. 

Os recursos humanos que ora se 
busca contratar se destinam a dar o apoio administrativo aos médicos, 
enfermeiros, odontólogos e assistentes social que prestam serviços na 
Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente no cumprimento do 
convênio firmado com o PAB. 

Em razão disso, os recursos huma-
nos que ora se pretende contratar , executarão suas atividades nos 
postos de saúde existentes nos bairros e vilas da cidade, bem como na 
zona rural do Município. 

Ressalte-se que a contratação em 
caráter emergencial e temporária, com a substituição dos recursos 
humanos, é uma exigência do disposto no convênio. 

Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá desse Egrégio Poder Legislativo a atenção com que 
sempre fomos distinguidos, antecipadamente agradecemos, aprovei-
tando a oportunidade para reiterar nossos votos da mais elevada esti- 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 



• __ 	Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

ma e distinta consideração, solicitando a apreciação do mesmo em 
REGIME DE URGENCIA. 

, 	Atenciosmente 

Prefeito Municipal 

Ao. Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru IUunicipul de uquur 
Estado do Rio Grande do Sul 

j p 0  1.861. de 05 de novembro de 1999. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar em 
caráter emergencial, por tempo determinado, 
recursos humanos, para atender a Secretaria 
Municipal da Saúde e Meio Ambiente no 
Programa de Agentes Comunitários da Saúde - 
PACS e dá outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiç8es que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 °  - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 
caráter ernergencial, p&o prazo de 7 (sete) meses, prorrogável por igual período, recursos 
humanos, para atenderem as atividades no Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente no 
Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS e nas funçes abaixo discriminadas. 
Cargo 	 Vagas 	Salário 	Carga horário 
Enfermeiro 	 01 	R$ 900,00 	40 horas/semanais 
Agente Comunitário da Saúde 	25 	R$ 165,00 	40 horas/semonais 

Parágrafo Único - A contrataçao emergencial constante na 
presente Lei, se deve ao fato da municipalizaçao da saúde e convênio com o Programa de 
Agentes Comunitárias do Saúde - PACS, do Ministério da Saúde. 

Art. 20 - Havendo revogoço ou o término do convênio mencionado 
no Parágrafo Único do Artigo 1 ° , as contrataçôes emergenciais serao imediatamente 
canceladas. 

Art. 3°  - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotaço orçamentária própria. 

Art. 4°  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE 
	

DE TAQUARI, 05 de 
novembro de 1999. 

Namir Luiz 
Prefeito N 

Registre-se e 

e Recursos 

iL©PAUC©JT 
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Prefei uru municipul de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

'Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo 

determinado, recursos humanos, para 

atender a Secretaria Municipal da Saúde e 
Meio Ambiente no Programa de Agentes 

Comunitários da Saúde - PACS e dá outras 

providncia?. 

NAMIR WIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Org8nica do Município, que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 

caráter emergencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, prorrogável por igual período, 
recursos humanos, para atenderem •as atividades na Secretaria Municipal da Saúde e 

Meio Ambiente no Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS e nas funções 

abaixo discriminadas. 
Cargo 	 Vagas 	Salário 	Carga horário 

Enfermeiro 	 01 	R$ 945,00 40 horas/semanais 

Agente Comunitário da Saúde 	25 	R$ 165,00 40 horas/semanais 

Parágrafo Único - A contrataçao emergencial constante 

na presente Lei, se deve ao fato do municipalizaçao da saúde e convênio com o 

Programo de Agentes Comunitários da Saúde - PACS, do Ministério da Saúde. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Lei, 

correrao a conta de dotaçao orçamentária própria. 

Arf. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE 1)0 PREFEITO MUNICIPAL bE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 	

CONFERE CO A ORIGINAL 

TI 	a\ 
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PrEfei uru municipul dE uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 065/99 
	

Taquori, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Trota o presente Projeto de Lei, de 
pedido de autorizaçao por porte deste Poder Executivo a esse 
Poder Legislativo, paro a contrataçao de recursos humanos para 
desempenharem atividades na 5ecretaria da Saúde e Meio 

Ambiente. 
As contrataç6es que ora se busca 

realizar sero em caráter emergencial, por tempo determinado, em 
atendimento ao convênio firmado pelo Município com o Governo 
Federal, através do Programa de Agente Comunitário de Saúde - 
PACS. 

Busca-se com o presente Projeto de Lei 

viabilizar a contrataçao de recursos humanos, constantes de 01 
(um) enfermeiro e 25 (vinte e cinco) agentes comunitários da saúde. 

Cumpre ressaltar que .o pessoal a ser 
contratado faz parte de um grupo previamente treinado para essa 
finalidade e que deve obedecer a critérios estabelecidos pelo 
convênio, entre os quais, residir na área de otuaç8o da comunidade. 

Ressalte-se, ainda, que nenhuma 
contrataçao terá a indicaçao do Município, haja vista que o 
recrutamento é de responsabilidade e iniciativa do órgo federal. 

A presente iniciativa viso prestar 
atendimento de saúde preventiva, o que redundará certamente no 
melhor qualidade de vida e saúde de nossa populoçao carente, com a 

COM  
CoNF 	

P ORtG 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

consequente reduçao de custos com medicamentos e transporte de 
pacientes para fora do Município, além do foto de melhorar a 
qualidade de vida da populaçao e proporcionar condições de saide 
para o trabalho, proporcionando a subsistência da família. 

Certos de que o presente Projeto de Lei 

merecerá de W. Exs., a atençao e acolhida com que sempre nos 
distinguiram, antecipadamente agradecemos, aproveitando a 
oportunidade paro reiterar nossos votos da mais elevada estima e 
distinto consideraçao, solicitando a apreciaçao do mesmo em regime 
de urgência. 

Atenciosamente, 

Namir Luiz Ja)sc 
Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinori 
Presidente Camara Municipal 
N/Ci dade 

T1E© 	CúMVflUJfl  
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Pr2kitunl muicipd de TrnuNrÍ 
Estado do Rio Grande do Sul 	*P B O V A DO 

- 	 t* i7UÍ iJJ-i 
Projeto de lei ng 2.451/99 

'Autoriza o Poder Executivo a ontraf8 4MTI - 

E6-- :I 
 caráter 	emergencial, 	por 	tempo 

 determinado, recursos humanos, para 
atender a Secretaria Municipal da Saúde e 
Meio Ambiente no Programa de Agentes 
Comunitários da Saúde - PACS e dá outras 
providencia?. 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 
Org&nicci do Município, que a camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 
caráter emergencial, pelo prazo de 7 (sete) meses, prorrogável por igual período, 
recursos humanos, para atenderem as atividades na Secretaria Municipal da Saúde e 

Meio Ambiente no Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS e nas funções 
abaixo discriminadas. 
Cargo 	 Vagas 	Salário 	Carga horário 
Enfermeiro 	 01 	R$ 945,00 40 horas/semanais 
Agente Comunitário da Saúde 	25 	R$ 165,00 40 horas/semanais 

Parágrafo Único - A contrataçao emergencial constante 
no presente Lei, se deve ao fato da municipalizaçao da saúde e convênio com o 
Programa de Agentes Comi.initários da Saúde PACS, do Ministério da Saúde. 

Art. 20  - As despesas decorrentes da presente Lei, 
correrao a conta de dotaçao orçamentária própria. 

Art. 30  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNI PAL bE TAQUARI, 

Namir Luiz Ja sch 
Prefeito M icipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

- .- 
SACiO - ' 	/ 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

Senhor Presidente: 

O Vereador que este subscreve, de conformidade com o 

Regimento Interno (art. 156, II), requer a V. Exa. a inclusao da seguinte 

emenda ao Projeto de lei n° 2.451/99: 

Emenda n°  2: 

Acrescente-se o seguinte artigo 2° ao projeto de lei n °  

2.451/99, enumerando-se os demais pela ordem: 

"Art. 2°  - Havendo a revogaçao ou o término do convriio 

mencionado no parágrafo único do artigo 1°, as contrataçaes emergenciais 

serao imediatamente canceladas". 

novembro de 1999. 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

APROVA[)O 

Senhor Presidente: 

fr4 
PItS1D 

O Vereador que este subscreve, de conformidade com o 
Regimento Interno (art. 156, II), requer o V. Exa. a inclusao da seguinte 
emenda ao Projeto de lei n° 2.451/99: 

Emenda no 1: 
Altere-se a redaçao do art. 1 ° , que passa a ter o seguinte 

teor: 

"Art. 1 - 	 . 

Cargo 	 Vagas 	Salário 	Carga horária 
Enfermeiro 	 01 	R$ 900,00 40 horas/semanais 
Agente Comunitário de Saúde 	25 	R$ 165,00 	40 horas/semanois 

/ 

Paragrafo Unico - .............................................................................. 

Sala das Sesses, 04 de novembro de 1999. 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 958 60-000 - Telefax: (051) 653-1420 



• - 	Prefeituru municipul de uqunri 
IL 

Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no 1.862, de 22 de novembro de 1999. 

Cria as taxas sanitárias com a 

finalidade de ressarcimento aos 

cofres públicos pelo contra-

prestaçao do Serviço de Inspeçao 

Industrial e Sanitário dos 

produtos de origem animal, de 
acordo com a Lei n° 1.735, de 

20-03-98. 

NAMIR WIZ 3ANT5CH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das otribuiçes que me confere a 

Lei Orgânico do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Os valores sero fixados por cabeça de 

animal abatido ou tonelada de produto elaborado e atualizados 

permanentemente a critério do Sistema de Inspeço Municipal - SIM. 
Art. 20 - As taxas sanitários deverao ser pagas no 

final de cada mês, ou até o dia 10 do mês subseqüente conforme boletim de 
produço expedido pelo estabelecimento. 

Art. 3°  - O contribuinte da taxa é o estabelecimento 
que tenha obtido registro junto ao Sistema de Inspeçao Municipal - SIM e a 
Secretaria Municipal da Agricultura - SMA. 

Art. 4° - As taxas sanitárias serao recolhidas pelo 
contribuinte aos cofre municipais, através de guia especial do Fundo Municipal 

de 1esenvoMmento da Agropecuária (FUNbAGRO), fornecido peia Secretaria 

Municipal da Agricultura com base na relaço de que trata o próximo Artigo. 
Art. 5° - Os valores fixados serao os seguintes, 

ficando sempre sujeitos a alteraço quando o Sistema de Inspeçao Municipal 
achar conveniente: 

/ 

TJIPAUCT 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Para abate de bovinos: 1,03 UFIR / cabeça. 

Para abate de ovinos/suínos: 0,515 UFIR / cabeça. 

Para abate de aves: 1,03 tJFIR / lote de 100. 

Para produtos lácteos: 
manteiga, queijo: 103 UFIR / 100k9 
iogurte: 1,03 UFIR / 'ote de 100 litros 
Sorvetes / Picolés: 1,03 UFIR / lote de 100 litros. 

Para leite: 0,30 UFIRs / 1000 litros. 

Para embutidos: 15,00 UFIR / tonelada de produto 
elaborado. 

Para pescados e derivados: 103 UFIR / tonelada. 

li) Para ovos e derivados: 1,03 UFIR / 100 dúzias de 
ovos. 

Para mel e derivados: 15,00 UFIRs / tonelada dé 
produto elaborado. 

Para a obtençao de Registro de Estabelecimento 
junto ao SIM: 61,50 UFIRs (independente do tipo de atividade). 

TJE© \\ CJTE  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Pre ei uru municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

k) Para inscriçao por produto elaborado junto ao SIM: 
30,70 UFIRs 

Art. 60  - Os estabelecimentos que nao cumprirem as 
normas do Sistema de Inspeço Municipal - SIM, tanto quanto as condições 

mínimas para funcionamento do serviço, quanto relacionadas ao pagamento das 

taxas sofrero penalidades que poderão ter os mais variados graus conforme 
relacionado abaixo: 

1 - Advertência 

II - Multa 
III - Apreenso de produtos 

IV - Inutilizaçao dos produtos 

V - Suspensao, Impedimento ou Interdiçao Temporária 
ou befinitiva 

VI - Cassaço ou Cancelamento do Registro 
Vil - Intervenço 

Art. 70 - As penas de multa serão classificadas pela 
autoridade competente do Sistema de Inspeço Municipal - SIM, em leves, 

graves ou gravíssimas, conforme o tipo e a reincidência, e serao pagas usando-

se como par8metro a UFIR na seguinte proporçao: 

1- tnfraçes leves: de 10 a 100 UFIRs 

II - Infraç8es graves: de 100,1 a 500 UFIRs 

III - Infrações gravíssimas: de 500,1 a 2.000 UFIRs 
Art. 80 - A pena de multa relativa as infrações será 

recolhida pelo infrator aos cofres municipais, através de guia especial do 

Fundo Municipal de besenvolvimento da Agropecuária (FUNbA&RO), expedida 
pela Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 9°  - O Sistema de Inspeçao Municipal - SIM 
poderá ainda duplicar, triplicar e/ou quadruplicar as multas em caso de 
reincidência específica do infrator, e ainda este ficará sujeito a cassaço do 

registro e interdiçao do estabelecimento .por prazo indeterminado. 

t.J a 

TIEPAUC©1TEflL 
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Prefeituru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Parágrafo Único - Pode ainda o proprietário como 

pessoa física ficar impedido de estabelecer um novo empreendimento como 

sócio ou proprietário do mesmo. 

Art. 10 - Fica a critério do Sistema de Inspeçao 
Municipal - SIM o destino da mercadoria apreendida, podendo a mesma ser 
incinerado ou doada às Instituições Filantrópicos do Município. 

Parágrafo Único - Toda a apreensao de produtos de 

origem animal é de total responsabilidade do Sistema de tnspeçao Municipal - 

SIM, através do seu responsável direto da inspeço industrial e sanitária de 

produtos de origem animal. 

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaço, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL Mh 
TAQLJARI, 22 de novembro de 1999. '• 

Namir Luiz Jan ch 

Prefeito Mu cipal 

Registre-se e Publique 

Ioa 	 aro 
Secreta o 	nicipal da 

eRecursos umanos. 

C©1TL 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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PrEfeitura municipal de aquari 
Estado do Rio Grande do SuI 1 __ 

A (OMISSÃO TCNI(A 

	

Projeto de lei n2 2.456/99 	/m/h/ 

ÇÀoO 
JgJJ_1. 	 Cria as taxas sanitarias com a 

finalidade de ressarcimento aos 

cofres públicos pela contra-

prestaçao do Serviço de Inspeçao 
Industrial e Sanitário dos 

produtos de origem animal, de 

acordo com a Lei n° 1.735, de 

20-03-98'. 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a 

Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. l -. Os valores servo fixados por cabeça de 
animal abatido ou tonelada de produto elaborado e atualizados 

permanentemente a critério do Sistema de Inspeço Municipal - SIM. 

Art. 20 - As taxas sanitárias deverao ser pagas no 
final de cada mês, ou até o dia 10 do mês subseqüente conforme boletim de 

produçao expedido pelo estabelecimento. 

Art. 3 °  - O contribuinte da taxa é o estabelecimento 

que tenhaobtido registro junto ao Sistema de Inspeção Municipal - SIM e a 

Secretaria Municipal da Agricultura - SMA. 

Art. 40 - As taxas sanitárias sero recolhidas pelo 

contribuinte aos cofre municipais, através de guia especial do Fundo Municipal 

de besenvolvimento da Agropecuária (FUNbA&RO), fornecido pela Secretaria 

Municipal da Agricultura com base na relação de que trata o próximo Artigo. 

Art. 5°  - Os valores fixados sero os seguintes, 

ficando sempre sujeitos a alteraçao quando o Sistema de Inspeço Municipal 
achar conveniente: 

S í\ 
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Prfituru municipul de Tiqourí 
Estado do Rio Grande do Sul 

VALOE5 

Abate depvinos 1,03 UFIRs/cabeça 

Abate de ovinos/suírlos 0,515 UFIls/cabeça 

Abate de aves 1,03 UFIRs/lote de 100 

Produtos lácteos 

manteiga, queijo 

iogurte 

1,03 UFIls/100 Kg 

1,03 UFIRs/100 1 

sorvetes/picolés 1,03 UFIs/lote de 100 1 

Leite 0,30 UFIls/1000 1 

Embutidos 15,00 UFIs/tonelada produto elaborado 

Pescados e derivados 1,03 tiFIRs/tonelada 

Ovos e derivados 1,03 UFIRs/100 dúzias de ovos 

Mel e derivados 15,00 UFIs/tonelada produto elaborado 

,j) Obtençao de legistro de 

Estabelecimento junto ao 

SIM 61,50 UFIRs (indepéndente tipo de atividade) 

k) Inscriçao por produto ela-

borado junto ao SIM 30,70 UFIRs 

44 
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Art. 6°  - Os estabelecimentos que no cumprirem as 

normas do Sistema de Inspeçao Municipal - SIM, tanto quanto as condições 
mínimas para funcionamento do serviço, quanto relacionadas ao pagamento das 

taxas sofrero penalidades que poderüo ter os mais variados graus conforme 

relacionado abaixo: 
1 - Advertência 

II - Multa 
III - Apreenso de produtos 

IV - Inutilizaçao dos produtos 

V - Suspensao, Impedimento ou Interdição Temporária 

ou befinitiva 

VI - Cassaço ou Cancelamento do Registro 

VII - Intervençao 

Art. 70 - As penas de multa sero classificadas pela 

autoridade competente do Sistema de Inspeçao Municipal - SIM, em leves, 

graves ou gravíssimas, conforme o tipo e a reincidência, e serão pagas usando-

se como par&metro a UFIR na seguinte proporçao: 
1 - Infraç6es leves: de 10 a 100 UFIRs 

II - Infrações graves: de 100,1 a 500 UFIRs 

III - Infraçaes gravíssimas: de 500,1 a 2.000 UFIRs 

Art. 80 - A pena de multa relativa as infrqçes será 

recolhida pelo infrator aos cofres municipais, através de guia especial do 

Fundo Municipal de besenvolvimento da Agropecuária (FUNbA&RO), expedida 

pela Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 9 °  - O Sistema de Inspeçao Municipal - SIM 
poderá ainda duplicar, triplicar e/ou quadruplicar as multas em caso de 

reincidência específica do infrator, e ainda este ficará sujeito a cassaçao do 

registro e interdiçao do estabelecimento por prazo indeterminado. 
Parágrafo t.Jnico - Pode ainda o proprietário como 

pessoa física ficar impedido de estabelecer um novo empreendimento como 
sócio ou proprietário do mesmo. 

o 
44 

Mr,ir.O 
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Art. 10 - Fica a critério do Sistema de Inspeço 

Municipal - SIM o destino da mercadoria apreendida, podendo a mesma ser 

incinerada ou doada às Instituições Filantrópicas do Município. 
Parágrafo Único - Toda a apreensao de produtos de 

origem animal é de total responsabilidade do Sistema de Inspeção Municipal -. 
SIM, através do seu responsável direto da inspeçao industrial e sanitária de 

produtos de origem animal. 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 

TÂQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joo Carlos de Quadros Coutinho, 	 Nalfl 1  

Secretário Municipal da Administraçao 	 . 

e Recursos Humanos. 

JÍ© pÂnÂ C©]1Ï]E 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

-,, 

Cria as taxas sanitárias com a 

finalidade de ressarcimento aos 

cofres públicos pela contra-
prestaço do Serviço de Inspeçao 

Industrial e Sanitária dos 

produtos de origem animal, de 

acordo com a Lei no 1.735, de 

20-03-98. 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a 

Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Os valores serao fixados por cabeça de 

animal abatido ou tonelada de produto elaborado •e atualizados 

permanentemente a critério do Sistema de Inspeçao Municipal - SIM. 

Art. 2° - As taxas sanitárias deverão ser pagas no 

final de cada mês, ou até o dia 10 do mês subseqüente conforme boletim de 

produçao expedido pelo estabelecimento. 

Art. 3° - O contribuinte da taxa é o estabelecimento 

que tenha obtido registro junto ao Sistema de Inspeç& Municipal - SIM e a 
Secretaria Municipal da Agricultura - SMA. 

Art. 40 - As taxas sanitárias sero recolhidas pelo 

contribuinte aos cofre municipais, através de guia especial do Fundo Municipal 

de besenvolvimento da Agropecuária (FUNbAGRO), fornecido pela Secretaria 

Municipal da Agricultura com base na relaçao de que trata o próximo Artigo. 

Art. 5° - Os valores fixados serao os seguintes, 

ficando sempre sujeitos a alteraçao quando o Sistema de Inspeçao Municipal 
achar conveniente: - 

COJt 
, 
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I;1 PrEfiturn municipul dE uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

VALORES 

Abate de ovinos 1,03 UFIRs/cabeça 

Abate de ovinos/suínos 0,515 UFIRs/cabeça 

Abate de aves 1,03 UFIRs/lote de 100 

Produtos lácteos 

manteiga, queijo 

iogurte 

1,03 UFIRs/100 Kg 

1,03 LJFIRs/100 1 

sorvetes/picolés 1,03 UFIRs/lote de 100 1 

Leite 0,30 UFIRs/1000 1 

Embutidos 15,00 UFIRs/tonelada produto elaborado 

Pescados e derivados 1,03 (JFIRs/tonelada 

Ovos e derivados 1,03 UFIRs/100 dúzias de ovos 

1) Mel e derivados 15,00 UFIRs/tonelada produto elaborado 

Obtenção de Registro de 

Estabelecimento junto ao 

SIM 61,50 UFIRs (independente tipo de atividade) 

Inscriçao por produto ela-

borado junto ao SIM 30,70 UFIRs 

$ 
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Prefeitura municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 60 - Os estabelecimentos que no cumprirem as 
normas do Sistema de Inspeçao Municipal - SIM, tanto quanto as condiçes 

mínimas paro funcionamento do serviço, quanto relacionadas ao pagamento das 

taxas sofrerão penalidades que podero ter os mais variados graus conforme 

relacionado abaixo: 

1 - Advertência 

11-Multa 
III - Apreenso de produtos 

IV - InutiIizaço dos produtos 

V - Suspensao, Impedimento ou Interdiçao Temporária 

ou befinitiva 

VI - Cassoçao ou Cancelamento do Registro 

VII - Intervençao 

Art. 70  - As penas de multa sero classificadas pela 

autoridade competente do Sistema de Inspeçao Municipal - SIM, em leves, 
graves ou gravíssitnas, conforme o tipo e a reincidência, e serao pagas usando-

se como parametro a UFIR na seguinte proporçao: 
1 - Infrações leves: de 10 a 100 UFIRs 

II - Infraçes graves: de 100,1 a 500 UFIRs 

III - Infraçes gravíssimas: de 500,1 a 2.000 UFIRs 

Art. 8°  - A pena de multo relativa as irfraçoes será 
recolhida pelo infrator aos cofres municipais, através de guia especial do 

Fundo Municipal de besenvolvimento da Agropecuária (FUNDAGRO), expedida 

pela Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 9° - O Sistema de Inspeço Municipal - SIM 
poderá ainda duplicar, triplicar e/ou quadruplicar as multas em caso de 

reincidência específico do infrator, e ainda este ficará sujeito a cassaço do 

registro e interdiçao do estabelecimento por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único - Pode ainda o proprietário como 

pessoa física ficar impedido de estabelecer um novo empreendimento como 
sócio ou proprietário do mesmo. 

r 
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Prefeitura municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 10 - Fica a critério do Sistema de Inspeçao 

Municipal - SIM o destino da mercadoria apreendida, podendo a mesma ser 

incinerada ou doada às Instituiçes Filantrópicas do Município. 

Parágrafo Único - Toda a apreenso de produtos de 

origem animal é de total responsabilidade do Sistema de Inspeçao Municipal - 
SIM, através do seu responsável direto da inspeçao industrial e sonitária de 

produtos de origem animal. 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE 
	

r PREFEITO 
	

AL DE 

TAQLJARI, 

Namir Luiz J 

Prefeito Mu 

Registre-se e Publique-se: 

Joo Carlos de Quadros Coutinho, 

Secretário Municipal da Administraçaõ 

e Recursos Humanos. 

CfEL 
Rua Osv&do Aranha, 1790 - Cx; Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 068/99 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999 

Senhor Presidente: 

A Lei no 1.735, de 20 de março de 1998, que dispae 

sobre a 'inspeçao Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal no 

Município de Taquari" no criou, na oportunidade, as taxas sanitárias com a 

finalidade de ressarcimento aos cofres piblicos pela contraprestaçao do 

serviço de inspeço, sendo este o motivo deste Projeto de Lei. 

As referidas taxas sanitárias mencionadas no 

projeto, tero a finalidade de ressarcir o Município pelos serviços prestados 
pela equipe técnica e revertero para o próprio Serviço de Inspeço Municipal 

(SIM), sendo canalizado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento da 

Agropecuária (FUNbA&RO). 

Outrossim, com esta Legislaçao complementar 

teremos todas as condições de fazer com que a populaço consuma alimentos 
de qualidade, com o garantia de isenço de doenças infecto-contagiosas, 

conforme preocupaçao dessa Casa. 
Dentro do exposto, solicitamos a análise deste 

Projeto em regime de urg&icia. 

Atenciosamente, 	 r 

Namir Luiz Jant,s'cI 

Prefeito Municipal 
Ao Senhor 

Paulo David Mulinari, 

Presidente da C8mara Municipal de Taquori 
N/Cidade 

TIPAU C©íE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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PORTARIA NO. 

Adota certificado e demais documentos para uso do SIM-
SMA. 

O Prefeito municipal de Taquari, no uso de suas legais atribuições, e 
de conformidade com o disposto na Lei no. 1735 de 20 de março de 

AMNÇ9Ot1  fO Ootro i 	 oe Z1 oe MCO oe ieijg 1998, resolve: 

Adotar o modelo de certificado sanitário e demais documentos a 
seguir relacionados, que passam a fazer parte integrante desta 
portaria, para servir de uso ao SIM- SMA na INSPEÇAO 
SANITARJA E iNDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM 

Termo de intimação 
Termo de advertência 
Auto de apreensão e/ ou inutilização 
Auto de infração 
Laudo pericial 

Gabinete do PREFEITO, data 

Prefeito Municipal 

Secret. Mun. Administração 

Secret. Mun. Da Agricultura 



CERTIFICADO N° 001 - 1 VIA 

Certifico que foi(ram) examinado(s) e julgado(s) em boas condições dcsanid 
de pelo Serviço de Inspeção Muniëipal o(s) abaixo indicado(s) que tem condições 
livre trânsito no Município de Passo Fundo. 

fÉCIE 	 IPESO-KG N° DE VOLUMES NATUREZA VOLUME: 

PARA USO 

legais atribuições, e de 

is' 

LE) 	.1 13 5  

1 1s' 	. Dcrk n. fZ3 
fário e q"emais documentos a seguir relaci 
ra?e d9'sta Portaria, para servir de uso ao 
ndus'il dos produtos de origem animal: 

PORTARIA N° 2117193 

ADOTAC [FICADO E DEMAIS D 
- 

DO "SIM 

O Prefeito Municipal de 	 no uso 
conformidade com o disposto 

, resolve: 

Adotar o modelo de Certificado S 
onados, que passam a fazer parte int 
"SIM-SEMA" na Inspeção Sanitária e 

- Termo de Intimação 
- Termo de Advertência 

e) - Auto de apreensão e/ou inutil 
- Auto de Infração 
- Laudo Pericial  

NOTA FISCAL N° 	SERIE: 	 TEMPERATURA: 

Ponto de embalagem: 	 Remetente: 
Marca ou letreiro: 	 Consignatário: 
Eabelecimento de origem: 	Embarcador: 
Meio de Transporte: 	 Destino: 

_____ de _____ 

NOME E CARIMBO 

	

Gabinete do Prefeito, Centro 
	 iéip, em 27 de julho de 1993. 

	

OS 
	

O GOMES, 
Municipal. 

N LANZA, 
Secretário 	pai da Administração. 

EDISON ARANDO DE FRANCO NUNES, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO  
S4iMÀ DECRETO N°t91 

REGULAMENTA A LEI N°  24 DE 31/JAW ~fl- 
INSP. SANITÁRIA E IND. PROD. ORIGEM ANIMAL 

TERMO DE INTIMAÇÃO 

N°___________ 	 Proc. n°  

Fica por este instrumento intimado(a) 
estabelecido na 

n° ______ com  

de conformidade com o(s) artigo(s) 

a cumprir no prazo de ____________________________ sob as penas da lei as seguintes 

exigências: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MSS-
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

DI VISÃO DE PECUÁRIA - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO 

TERMO DE ADVERTÊNCIA 

N° 	 Proc. no  

Fica por este instrumento advertido(a) 

estabelecido na 
no  ______ com  

de conformidade com o(s) artigo(s) 

a cumprir no prazo de 	 sob as penas da lei as seguinte 
exigências: 

de 
	 del9 ____ 	 - de 	 del9 

Funcionário 	 Funcionário 

P Testemunha 
	 2 Testemunha 

	
l' Testemunha 	 2 Testemunha 

de 
	 del9 

	
de 	 de 19  

Intimado 	 Intimado 



PREFEITURA MUNICIPAL DE P 8-F-UN9 fJJE 

MA—DECRETON°  15/9 
REGULAMENTA A LEI N° 9414Nll/ 
[NSP. SANITÁRIA E IND. PROD. ORIGEM ANIMAL 

AUTO DE APREENSÃO E/OU INUTILIZAÇÃO 

N°  ___________ 	 Proc. no  

Aos _______ dias do mês de ___________ de 19 ________ às 
___________ horas, apreendia e/ou inutilizei a do (a) 

estabelecido na 
n° 	 de conformidade com o(s) artigo(s) A o., 'i "L" A. 

t. 4.ji.5; 	2. iii a, L 	,s°. SS & 2.11.f 1  p.?S do 

Dec. 	e(At 	 91 A, L5.03.s?, 

o seguinte: 

por estar(em) 

de ___________ de19___ 

Funcionário 

P Testemunha 
	 2a Testemunha 

Recebi a P via deste Auto de Apreensão e/ou Inutilização do qual fico ciente. 

_________ de 
	 de 19 

Resnonsável 

rl(EFLI1UKA MUINICIfAL DE lJ44NJ349- 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

DIVISÃO DE PECUÁRIA - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO 
AUTO DE INFRAÇÃO 

O 	DIVIDMA k 
SEMA 

do inirator: 

sInaaas, iscanuo uma via em seu poder, a fim de que, querendo, possa apresentar defesa no prazo de 
(quinze) dias, a contar da data da ciência, na sede da Prefeitura Municipal no Centro Administrativo Municip 
rios  autos do processo interno instaurado. 

Passo Fundo. ............ / . ...................... /199 ........... 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 11A38 	T4-a-/44' 

LAUDO PERICIAL N° ................. 

Passo Fundo . .............. de ..............................de 199 ............ 

ASSINATURA 



DECRETO NO. 

Aprova o uso de carimbo na inspeção sanitária e industrial dos 
produtos de origem animal. 

O Prefeito municipal de Taquari, no uso de suas atribuições legais, 
conforme decreto nO 1236 art. 74 decreta: 
Art. 1 °  Fica aprovado o uso do carimbo pelo serviço de inspeção 
municipal - SIM ,na Inspeção sanitária e industrial dos produtos de 
origem animal, conforme modelo constante nos anexos, que passam 
a fazer parte integrante deste decreto, em cumprimento ao disposto 
no decreto nO. 1236 que regulamentou a lei no. 1735 de 20 de março 
de 1998. 
Art. 20  Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, data 

Prefeito 

Secret. Mun. Administração 

Secret. Mun. Agricultura 



ANEXO 1 AO DECRETO NO._____ 

produtos 
	Para certificados sanitários que acompanham os 

 SMR- 

1 
Para carimbagem de aves, 

embalagens litografadas de até 5 kg 
comestíveis e 

\ (. 

0rJ 

\ 

21 

PARA 5EP j$OO 	 0'3 	 oc A,.3MAS 

49-' 	eM 	cogD 	oe 	(3r3S)O 	 3Ptz-A 	e EM 

Cc.rE$ 	o c S ri po 	 A 	40 2.A 

00 	 PS 

	

cio 	00 	
) 	

Qg•t 

0j 	 -Soe- 

PoíLMAi 

Dcço.o .j'tA 

- 	 CflSOZ 

- - 

o I o 	Ç 

EI' 	ca.cÇA$ 0 

6 	0; os 4,rjí- 

EM. OE 

cAijJ 	 00 

OE 	Sku A L6rI_ 

DE 	AçoUj. 

- 	 os 

Q) 

ÇIOAOOs 

O'(OFESCAOos 	 15 	 PIE A3ELHAS. 



LEI MUNICIPAL NO - 

CRIA AS TAXAS SANITÁRIAS COM A FINALIDADE DE RESSARCIMENTO AOS COFRES 
PUBLICOS PELA CONTRA-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA 

DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ..'C 4 Ca'Zo C."( 4- 

c.ei NfZ35) 

Au. 1 . Os valores serão fixados por cabeça de animal abatido ou tonelada de produto elaborado e atualizados 
permanentemente a critério do SIM. 
Àrt. 2 As taxas sanitárias deverão ser pagas no final de cada mês, ou até o dia 10 do mês subsequënte 
conforme boletim de produção expedido pelo estabelecimento. 
Parágrafo único: Autoriza-se o recolhimento destas taxas até o dia 15 do mês subsequente em virtude que o 
ISS também é pago nesta data. 
Art. 3 . O contribuinte da taxa é o estabelecimento que tenha obtido registro junto ao SIM- SMA. 
Art. 4. As taxas sanitárias serão recolhidas pelo contribuinte aos cofres municipais, através de guia especial 
do Fundo Municipal de desenvolvimento da Agropecuária (FUNDAGRO), fornecido pela Secretaria 
Municipal da Agricultura com base na relação de que trata o próximo artigo. 
Art. 5 . Os valores fixados serão os seguintes, ficando sempre sujeitos a alteração quando o SIM achar 
conveniente: 

Para abate de bovinos: 1,03 UFIR/ cabeça 
Para abate de ovinos/ suínos: 0,515 UFIR / cabeça 
Para abate de aves: 1,03 UFIIR / lote de 100 	

( 	
/ 	,1I 

Para produtos lácteos : manteiga, queijo: 1,03 UFIR  1 100Kg 	~ OIZ.IJ flSJP!'Lí)IJ.S : L 	U í'P./Iao  

Iogurte: 1,03 UFIR / lote de 100 litros 
Para Leite: 0,30 UFIR / 1000 litros 

O Para Embutidos: 15,0 UFIR / Tonelada de produto elaborado 
Para Pescados e derivados: 1,03 UFIR / tonelada 
Para Ovos e derivados: 1,03 UFIR / 100 dúzias de ovos 
Para Mel e derivados: 15,0 UFIR / tonelada de produto elaborado 
Para Obtenção de Registro de Estabelecimento junto ao SIM: 61,50 UFIR independente do tipo de 
atividade 
Para inscrição por produto elaborado junto ao SIM: 30,70 UFIR 

Art. 6. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas do SIM tanto quanto as condições mínimas para 
fi.uncionamento do serviço quanto relacionadas ao pagamento das taxas sofrerão penalidades que poderão Ter 
os mais variados graus conforme relacionado abaixo: 

1- 	ADVERTENCIA 
II- 	MULTA 
ifi- APREENSÃO DOS PRODUTOS 
IV-. INUTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

SUSPENSÃO, IMPEDIMENTO OU INTERDIçÃO TEMPORÁRIA OU DEFINTTIVA 
CASSAÇÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO 
INTERVENÇÃO 

Art. 7. As penas de multa serão classificadas pela autoridade competente do SIM em leves, graves ou 
gravíssimas conforme o tipo e a reincidência, e serão pagas usando-se como parâmetro a UFIR na seguinte 
proporção: 	- 

1- 	INFRAÇOES LEVES: DE 10 A 100 UFIR 
II- 	INFRAÇÕES GRAVES :DE 100,1 A 500 UFIR 
ifi- 	INFRAÇÕES GRAVISSIMAS : DE 500,1 A 2000 UFIR 

Árt. 8. A pena de multa relativa as infrações será recolhida pelo infrator aos cofres municipais através de guia 
especial do Fundo Municipal de desenvolvimento da Agropecuária (FLJNDAORO), expedida pela Secretaria 
Municipal de Agricultura. 



Art. 9. O SIM poderá ainda duplicar, triplicar e/ou quadriplicar as multas em caso de reincidência específica 
do infrator e ainda este ficará sujeito a cassação do registro e interdição do estabelecimento por prazo 
indeterminado. Pode ainda o proprietária como pessoa fisica ficar impedido de estabelecer um novo 
empreendimento como sócio ou proprietário do mesmo. 
Art. 10. Fica a critério do SIMo destino da mercadoria apreendida podendo a mesma ser incinerada ou doáda 
as instituições filantrópicas do município. 
Parágrafo único : Toda a apreensão de produtos de origem animal é de total responsabilidade do SIM através 
do seu responsável direto da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. 



Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

1» 

Lei n° 1.863. de 22 de novembro de 1999. 

Aprova e regulamenta o evento Natal 

Açoriano em Terra &aúcha no município de 

Taquari e dá outras providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Riõ Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso de suas atribuições legais que me 

confere a Lei Org8nica do Município, que a C&mora Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei; 

Art. 1° - Fica oficialmente instituído o Natal Açoriano em 
Terra &aúcha , evento de cunho artístico-cultural, que tem como objetivos: 

1 - manter a chama do fé, das nossas tradiçaes e do nossa 
cultura; 

II - desenvolver o turismo, o comércio, elevando assim o 
nome e a imagem do município; 

III - integrar todos os segmentos da sociedade, procurando 

envolver cada taquariense nas comemoraçaes do Natal Açoriano, com o intuito de 
divulgar o evento e despertar o gosto peias nossas tradiçes; 

1V- aumentar o fluxo turístico, além de oferecer ao público 

um grande espetáculo, fazendo com que a comunidade Sinta-se envolvida peios 
festejos e os visitantes pelo espírito natalino de nossa cidade. 

Art. 20 - O evento terá como cenário principal a Lagoa 
Armênia e a Praça Zeferino Brasil, e o período em que se realizará será sempre no 30  

sábado de dezembro até o dia 26 de dezembro. 

Art. 3° - A progromaço oficial, aprovada em becreto 
Municipal, poderá se desenvolver desde o 1° sábado do ms de dezembro. 

Art. .40 - Sao atraçes permonentes do Natal Açoriano em 
Terra Gaúcho: 

1 - encenaço do Presépio Vivo, adaptaçao às nossas raízes 
histórico-culturais; 

II - danças com coreograf ias ; 
tu: - procissao luminosa ao redor do Lagoa Armênio: 
1V - Cantos natalinos com corais municipais, entidades e 

escolas; 

i..1 
S 

izi© PA2A (COAMUJA  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipul de uquari 
Estado do Rio •Grande do Sul 

V - Show de luzes e som; 
VI - Concerto com orquestro ou Banda Musical; 

VII - intérprete Solista Vocal ou 51mw Solo; 
VIII - Danças açorianas; 

IX - Show de fogos de artifício; 
X - Apresentoçes natalinas teatrais, musicais, danças em 

estilo gaúcho, dentre outros. 

Art. 5° - Serao constituídas as seguintes Comisses, que 
contarao com no mínimo 10 (dez) representantes cada uma: 

1 - Financeira - buscar doaç6es, auxílios e patrocínios para 
contribuir com a execuçao do evento. 

II - Artística: organizar, coordenar e executar as atividades 
artísticas do evento. 

III - bivulgaço: elaborar material publicitário e divulgar nos 
meios de comunicaçao, escolas, empresas, comércio e nos municípios da regiao. 

IV - Obras e Instalaçes: providenciar o material necessário, 

bem como os obras e instalaçes relativas ao evento (palco, orquiboncadas, cadeiras, 
presépios, isolamento da área, confecçao de arcos e outros). 

V - Ornamentaço: planejar, criar, coordenar a equipe de 

decoraçao, tanto do local do evento (palco, presépio), quanto a or.namentaçao das ruas, 
igrejas e praças do município. 

VI - Transporte: transportar todo o material necessário para 
o local do evento, bem como clevolv-lo e guardá-lo nos seus lugares de origem. 

VII - leepço: organizar a equipe de recepço, bem como 
recepcionar os convidados. 

VIII - Segurança: organizar, guardar e assegurar tudo o que 
está envolvido no Complexo compreendido pelas festividades do Natal Açoriano. 

IX - Saúde: prestar serviços essenciais de saúde no dia do 
Natal Açoriano. 

X - Comércio e Alimentaçao: organizar, regulamentar e 
cadastrar os interessados na venda de produtos alimentícios, durante o período oficial 
do evento. 

§ 1° - O Setor de Cadastro desta Prefeitura será 
responsável pela Comissao de Comércio e Alimentaçao. 

§ 2° - A Comissao Artística será coordenada pela E. E. 
Pereira Coruja, que nomeará os integrantes, os quais serao representados pelo(a) 
diretor(a) da Escola 

ti 	h• 

\ 
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PrEfei uru municipul dE uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 6°  - O Natal Açoriano em Terra Gaúcho é promovido 

pela Prefeitura Municipal, sob a coordenaçao geral da Secretaria Municipal de 

Educaçao e Cultura, e em parceria com a E. E. de 10  e 2° Graus "Pereira Coruja". 
demais Escolas Municipais, estaduais e particulares, além das empresas, entidades e 

comércio de Taquori 

Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado, através de 
becreto, a realizar as despesas necessárias para promover os eventos, inclusive 

divulgaçao, premiaçao e estadia à convidados e participontes, conforme limites 
estabelecidos no Orçamento Anual. 

Art. 80 - O evento poderá ser promovido exclusivamente 
pelo Poder Executivo ou em parceria com entidades privadas ou ainda mediante 
delegaçao a terceiros. 

Art. 9° - A programaçao e a comissao organizadora central 

do evento serao regulamentadas pelo Poder Executivo através de becreto Municipal. 
Art. 10 - O Poder Executivo deverá apresentar ao Poder 

Legislativo, dentro de 30 (trinta) dias anteriores ao evento, levantamento econ6mico-
financeiro com-a previsao da receita e da despesa. 

Art. 11 - O Poder Executivo remeterá ao Poder legislativo, 
até 30 (trinta) dias após a realizaçao do evento, o balanço financeiro da promoçao. 

Art. 12 - As despesas correrao à conta das dotaçes 
orçamentárias próprias do orçamento municipal. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIP DE TAQUARI, 

Namir Luiz J sch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Pub 
* 

e Recursos 

(COAMUM  
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PrEfeituru muicipuI de Tuquiri 
Estado do Rio Grande do UIA coMIssÃo T(NICA 

jto de lei ng 2 453/99 

'Aprova e regulamenta o evento Natal 
•14T 	

J 	Açoriano em Terra Gaúcho no município de 
Q 	Taquari e dá outras providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso de suas atribuições legais que me 
confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1 °  - Fica oficialmente instituído o 'Natal Açoriano em 
Terra Goúch*f , evento de cunho artístico-cultural, que tem como objetivos: 

1 - manter a chama da fé, dos nossas tradiçes e da nossa 
cultura; 

II desenvolver o turismo, o comércio, elevando assim o 
nome e a imagem do município; 

III - integrar todos os segmentos da sociedade, procurando 
envolver cada taquarierise nas comemoraç6e5 do Natal Açoriano, com o intuito de 
divulgar o evento e despertar o gosto pelas nossas trcidiçes; 

1V - aumentar o fluxo turístico, além de oferecer ao público 
um grande espetáculo, fazendo com que a comunidade sinta-se envolvida pelos 
festejos e os visitantes pelo espírito natalino de nossa cidade. 

Art. 20  - O evento terá como cenário principal a Lagoa 
Armênia e a Praça Zeferino Brasil, e o período em que se realizará será sempre no 3° 
sábado de dezembro até o dia 26 de dezembro. 

Art. 3°  - A programaçao oficial, aprovada em becreto 
Municipal, poderá se desenvolver desde o 1° sábado do ms de dezembro. 

Arf. 40  - Sao atraçaes permanentes do Natal Açoriano em 
Terra Gaúcha: 

1 - enceriaçao do Presépio Vivo, adaptaçao às nossas raízes 
histórico-culturais; 

II - danças com coreograf ias; 

III - procisso luminosa ao redor da Lagoa Armênia; 
TV - Cantos natalinos com corais municipais, entidades e 

escolas; 

V - Show de luzes e som; 
VI - Concerto com orquestra ou Banda Musical; 

) 	r' e- 
- 

/..! 
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Vil - Intérprete Solista Vocal ou Show Solo; 

VLEI - banças açorianas; 
IX Show de fogos de artifício; 
X - Apresentações natalinos teatrais, musicais, danças em 

estilo gaúcho, dentre outros. 
Art. 50 - Serao constituídas as seguintes Comisses, que 

contarao com no mínimo 10 (dez) representantes cada uma: 
1 - Financeira- buscar doaçes, auxílios e patrocínios para 

contribuir com a execuçao do evento. 
II - Artística: organizar, coordenar e executar as atividades 

artísticas do evento. 
III - bivulgaço: elaborar material publicitário e divulgar nos 

meios de comunicaçao, escolas, empresas, comércio e nos municípios da regiao. 
IV - Obras e Instalaçes: providenciar o material necessário, 

bem como as obras e instalações relativas ao evento (palco, arquibancadas, cadeiras, 

presépios, isolamento da área, confecçao de arcos e outros). 

V - Ornamentaçao: planejar, criar, coordenar a equipe de 

decoraçao, tanto do local do evento (palco, presépio), quanto a ornamentaçüo das ruas, 

igrejas e praças do município. 
VI - Transporte: transportar todo o material necessário para 

o local do evento, bem como devolva-lo e guardá-lo nos seus lugares de origem. 
Vil - lecepçao: organizar a equipe de recepçao, bem como 

recepcionor os convidados. 
Viii - Segurança: organizar, guardar e assegurar tudo o que 

está envolvido no Complexo compreendido pelas festividades do Natal Açoriano. 
IX - Saúde: prestar serviços essenciais de saúde no dia do 

Natal Açoriano. 
X - Comércio e Alimentaçao: organizar, regulamentar e 

cadastrar os interessados na venda de produtos alimentícios, durante o período oficial 

do evento. 

§ 10 - O Setor de Cadastro desta Prefeitura será 

responsável pela Comissao de Comércio e Alimentaçao. 

§ 2° - A Comissao Artística será coordenada pela E. E. 

Pereira Coruja, que nomeará os integrantes, os quais serao representados pelo(a) 

diretor(a) da Escola 
Art. 60 - O Natal Açoriano em Terra Gaúcha é promovido 

pela Prefeitura Municipal, sob a coordenaçao geral da Secretaria Municipal de 

NaMir 
p8910 MuniC 
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Educaçao e Cultura, e em parceria com a E. E. de 1° e 2° Graus Pereira Coruja", 
demais Escolas Municipais, estaduais e particulares, além das empresas, entidades e 

comércio de Taquari 
Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado, através de 

becreto, a realizar as despesas necessárias para promover os eventos, inclusive 

divulgaçao, premiaçao e estadia à convidados e participantes, conforme limites 
estabelecidos na Lei de biretrizes Orçamentárias. 

Art. 80 - O evento poderá ser promovido exclusivamente 

pelo Poder Executivo ou em parceria com entidades privadas ou ainda mediante 

deiegaçao a terceiros. 
Art. 90 - A programaçüo e a comisso organizadora central 

do evento serao regulamentadas pe10 Poder Executivo através de becreto Municipal. 

Art. 10 - As despesas correrao à conta das dotaçes 

orçamentárias próprias do orçamento municipal. 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO P EITÕMUNICIPAL DE TAQUARI. 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 	-. 

Registre-se e Publique-se: 

Jogo Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

SAN 

55 

Namit Luis 
Prie;Io MufucIoMl 

TJí©PAUC©1L3L 
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Ali, Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

Senhor Presidente: 

Os Vereadores que este subscrevem, de 
conformidade com o Regimento Interno (art. 156, II), 
requerem a V. Exa., a inclusão das seguintes emendas ao 
Projeto de lei n° 2.453/99: n TTT 

1 A 1' f O V A L) 

I 
Emenda n° 01: 

Inclua-se o seguinte artigo, onde couber, 
enumerando-se os demais pela ordem: 

"Art. 	.. - O Poder Executivo deverá 
apresentar ao Poder Legislativo, dentro de 30 (trinta) 
dias anteriores ao evento, levantamento econômico-
financeiro com a previsão da receita e da despe.a. 

Emenda n° 02: 

Inclua-se o seguinte artigo, onde couber, 
enumerando-se os demais pela ordem: 

"Art. .. - O Poder Executivo remeterá ao 
Poder Legislativo, até 30 (trinta) dias após a 
realização do evento, o balanço financeiro da promoção" 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1999. 

Ver. Fernan o Medeiios 

'V 	 1 i ve 1 r a 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

V.. 
11 

Emenda ng 3 

Os vereadores que este subscrevem, de conformidade 

com o Regimento Interno (art.156, II), requerem a V. Exa. 

a inclusão da seguinte emendaao projeto de lei nO 2.453/99: 

Substitua-se no art. 72  a expressão "na Lei 

de Diretrizes Orçamentrias" por "no Orçamento Anual". 

Sala das sessaes, 18 de novembro de 1999. 

Ver2. Rosa Mrja 

/Púau~1oMu1inariVer.  

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 958 60-000 - Telefax: (051) 653-1420 



Prefei uru municipal de aquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Aprovo e regulamenta o evento Natal 
Açoriano em Terra Goúcha no município de 

Taquari e dá outras providencias". 

NAMIR WIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 
FAÇO SABER, no uso de suas atribuições legais que me 

confere o Lei Organica do Município, que o camora Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica oficialmente instituído o Natal Açoriano em 

Terra Gaúcho" , evento de cunho artístico-cultural, que tem como objetivos: 
1 - manter a chama da fé, das nossas tradiçaes e da nossa 

cultura: 
II - desenvolver o turismo, o comércio, elevando assim o 

nome e ia imagem do município: 

III - integrar todos os segmentos da sociedade, procurando 
envolver cedo taquariense nas comemoraçes do Natal Açoriano, com o intuito de 
divulgar o evento e despertar o gosto pelas nossas trodiçaes; 

IV - aumentar o fluxo turístico, além de oferecer ao público 

uni grande espetáculo, fazendo com que a comunidade sinta-se envolvida pelos 
festejos e os visitantes pelo espírito natalino de nossa cidade. 

Art. 20 - O evento terá como cenário principal a Lagoa 

Armênia e a Praça Zeferino Brasil, e o período em que se realizará será sempre no 
sábado de dezembro até o dia 26 de dezembro. 

Art. 3°  - A programaçao oficial, aprovada em becreto 

Municipal, poderá se desenvolver desde o 1° sábado do ms de dezembro. 

Art. 40 - sao atraçaes permanentes do Natal Açoriano em 
Terra Gaúcho: 

1 encenaço do Presépio Vivo, odaptaço às nossas raízes 

histórico-culturais: 
II - danças com coreogrcif ias; 
III - procisso luminosa ao redor da Lagoa Armênia; 
IV - Cantos natalinos com corais municipais, entidades e 

escolas; 
V - Show de luzes e som; 
VI - Concerto com orquestra ou Banda Musical: 

Vil - Intérprete Solista Vocal ou Show Solo; 

-. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Prefeituru municipul de 'uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

VflI - banças açorianas; 
IX - Show de fogos de artifício; 
X - Apresentaçes natalinas teatrais, musicais, danças em 

estilo gaúcho, dentre outros. 
Art. 50 - Sero constituídas as seguintes Comisses, que 

contarao com no mínimo 10 (dez) representantes cada uma: 
1 Financeira - buscar doaçoes, auxílios e patrocínios para 

contribuir com a execuçao do evento. 
II - Artística: organizar, coordenar e executar as atividades 

artísticas do evento. 
III - bivulgaço: elaborar material publicitário e divulgar nos 

meios de comunicaçao, escolas, empresas, comércio e nos municípios da regido. 
1V - Obras e Instalaçes: providenciar o material necessário, 

bem como as obras e instaloçes relativas ao evento (palco, arquibancados, cadeiras, 

presépios, isolamento da área, confecçao de arcos e outros). 

V - Ornamentaçao: planejar, criar, coordenar a equipe de 

decoraçao, tanto do local do evento (palco, presépio), quanto a ornamentaçao das ruas, 
igrejas e praças do município. 

VI- Transporte: transportar todo o material necessário para 

o local do evento, bem como devolva-lo e guardá-lo nos seus lugares de origem. 
Vil - Recepçao: organizar a equipe de recepçao, bem como 

recepcionar os convidados. 

VIII - Segurança: organizar, guardar e assegurar tudo o que 
está envolvido no Complexo compreendido pelas festividades do Natal Açoriano. 

IX - Saúde: prestar serviços essenciais de saúde no dia do 
Natal Açoriano. 

X - Comércio e Alimentaçao: organizar, regulamentar e 

cadastrar os interessados na venda de produtos alimentícios, durante o período oficial 
do evento. 

§ 1° - O Setor de Cadastro desta Prefeitura será 
responsável pela Comisso de Comércio e Alimentaçao. 

§ 2° - A Comissao Artística será coordenada pela E. E. 
Pereira Coruja, que nomeará os integrantes, os quais serao representados pelo(a) 
diretor(a) da Escola 

Art. 60 - O Natal Açoriano em Terra Gaúcha é promovido 
pela Prefeitura Municipal, sob a coordenaçao geral da Secretaria Municipal de 
Educaçao e Cultura, e em parceria com a E. E. de 1° e 2° Graus "Pereira Coruja", 

I\LNí© -i\ C©JTL 
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r 

demais Escolas Municipais, estaduais e particulares, além dos empresas, entidades e 

comércio de Taquari 
Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado, através de 

becreto, a realizar as despesas necessárias para promover os eventos, inclusive 

divulgaçao, premiaçao e estadia à convidados e participantes, conforme limites 

estabelecidos na Lei de biretrizes Orçamentárias. 
Art. 80 - O evento poderá ser promovido exclusivomente 

pelo Poder Executivo ou em parceria com entidades privadas ou ainda mediante 

delegoçao a terceiros. 
Art. 90  - A programaçao e a comissao organizadora central 

do evento serao regulamentadas pelo Poder Executivo através de Decreto Municipal. 
Art. 10 - As despesas correrao à conta das dotoçes 

orçamentárias pr6prias do orçamento municipal. 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

Cúfl5VflUjfi  
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Prefei uru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Ex. de Motivos no 069/99 	 Toquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Como é de conhecimento de V. Exo. e dos Nobres 

Edis, já é tradiçao deste Município a reakzaçao do evento denominado 'Natal Açoriano 

em Terra Gaúcho". 
Neste ano, já está programada a VIII Ediçao deste 

Evento, que tem projeçao estadual e nacional, mas contudo no temos Legislaçao que 

oficializa e regulamenta a sua realizaçao. 
Visando estabelecer um regulamento e instituir 

oficialmente o aNatal Açoriano em Terra &aúcha" como um evento de cunho artístico e 

cultural, com o objetivo de cultuor as tradiçes dos nossos antepassados e 
desenvolver o turismo, encaminhamos para apreciaçao desta Colenda Casa o presente 

Projeto de Lei. 
Na certeza da acolhida ao Projeto, na expectativa 

do acréscimo de sugestaes de Vv. Exas., solicitamos que o referido seja votado em 

regime de urgência. 
Atenciosamente, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Ao Senhor 

Paulo David Mulinari 
Presidente Camara Municipal 	 ,.. 

N/Cidade 

T1ií© 	i5VflUJfl  
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Taquari,.de 	 de 1993 

JOÃO BATISTA BA TOS PEREIRA 
Coordenador de Cultura 

Port. 429/99 
Cultura em l Lugar ' 



PrEfituru municipul dE uqunri 
- 	 Estado do Rio Grande do Sul 

PROJETO DO NATAL AÇORIANO DE 1999 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA! COORDENAÇÃO DE CULTURA - SMEC 

REALIZAÇÃO: E.E. DE 1° E 2° GRAUS PEREIRA CORUJA 
APOIO: ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PARTICULARES, 
ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS DE TAQUARI 

OBJETIVO: 
Manter a chama da fé, das nossas tradições e da nossa cultura; 
Desenvolver o turismo, o comércio, elevando assim o nome e a imagem 

do nosso município; 
Integrar todos os segmentos da nossa sociedade, procurando envolver 

cada taquariense nas comemorações do VIII Natal Açoriano, com o intuito de divulgar 
o evento e despertar o gosto pelas nossas tradições; 

METAS: 
Entre as nossas metas, está o aumento do fluxo turístico, além de 

oferecer ao público um grande espetáculo, fazendo com que a comunidade sinta-se 
envolvida pelos festejos e os visitantes pelo espírito natalino de nossa cidade. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

A programação do VIII Natal Açoriano em Terra Gaúcha está prevista 
para os seguintes dias: 

- 11/12/99 - Abertura Oficial das comemoraçoes o VIII Natal 
Açoriano, com a apresentação do Coral Municipal e da Banda Musical 
de Triunfo; 

- Apresentação da Banda Marcial Municipal 
- Pronunciamento das autoridades; 
- Mensagem Natalina; 
HORARIO: 21:3011oras 

- 12/12/99 - Noite de apresentações natalinas organizada pelas escolas 
de Taquari; 

HORARIO: 21:OOHoras 

PAU  (COAMUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 
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Prefeituru municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

- 18/12/99 - Local: Lagoa Armênia 
Horáro: 21h30min 

Viii NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA 

ATRAÇÕES: 

Encenação do presépio Vivo - adaptação às nossas raízes histórico-
culturais, Dança com coreografia, Procissão Luminosa ao redor da Lagoa 
Armênia, Cantos Natalinos com os Corais: Municipal, Entidades e 
Escolas; Show de Luzes e Som; Concerto com a Orquestra da Cidade de 
Campo Bom; Danças Açorianas e Show de Fogos de Artificio. 

Dia: 
- Festa Natalina nos Bairros 

Dia: 
- Chegada do Papai Noel 

Horário: 
Local: 
Patrocínio: Escola Mário Quintana 

- Apresentações das Igrejas (Grupos de louvores, corais, etc...) 
Local: Lagoa Armênia 
Dia: 26/12/99 

OBSERVAÇÃO: A programação do Natal Açoriano será de 11/12/99 à 
26/12/99. 

VnMAIMUAM 	C©ÏJ 
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• 	Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

COMISSÕES DO VIII NATALAÇOPJANO EM TERRA GAÚCHA 
DE 11112199 Á 26112199 

Comissão Financeira: As atribuições desta comissão são: Busca de 
doações , auxílios e patrocmnios para contribuir com a execução do 
evento. 
Nomes: 
1-
2-
3-
4-
5- 

7- 
8- 
9- 
lo- 

Comissão Artística: Tem uma tarefa muito importante, a de organizar, 
coordenar e executar as atividades artísticas do evento. 
Coordenação Geral: E. E. de l e 20  Graus Pereira Coruja 
1-. 
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9- 
lo- 

T1iL© E\\ C©JTEJ 
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Prefeituru municípul de Tuquurí 
Estado do Rio Grande do Sul 

Comissão de Divulgação: Deverá elaborar material publiciárta e 
divulgar nos meios de comunicação, escolas, empresas, comércio e nos 
municípios da região. 
1-
2-
3-
4-. 
5-
6-
7-
8-
9- 
lo- 

Comissão de Obras e Instalações: Providenciar o material necessário, 
bem como as obras e instalações relativas ao Evento (palco, 
arquibancadas, cadeiras, presépio, isolamento da área, confecção de arcos 
e outros) 
1-
2-
3-
4-
5.. 
6-
7-
8-
9- 
lo- 

Comissão de Omamentação: Tem a tarefa de Planejar, criar, coordenar 
a equipe de decoração, tanto do local do evento (palco, presépio) quanto 
a ornamentação das ruas, igrejas e praças do município. 
1-
2-
3-
4- 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Estado do Rio Grande do Sul 

5-
6-
7-
8-
9- 
lo- 

Comissão de Transporte: Transportar todo o material necessário para o 
local do evento, bem como devolvê-lo e guardá-lo nos seus lugares de 
origem. 
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9- 
lo- 

Comissão de Recepção: Organizar a equipe de recepção, bem como 
recepcionar os convidados. 

P41ANIfiA CúffiVflUjfl  
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PrEfeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Comissão de Segurança: Organi2ar, guardar e assegurar tudo o que está 
envolvido no Complexo compreendido pelas festividades do Natal 
Açoriano. 
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7.-
8-
9- 
lo- 

Comissão de Saúde: Prestar os serviços essenciais de saúde no dia do 
Natal Açoriano. 

Coordenação Geral: Secretaria da Saúde e Meio Ambiente. 

MARIA CONSUELO S. DIAS 	JOÃO BA IT 	IRA 
Diretora E.E. Pereira Coruja 	Coordenador de Cultura 

JOÃO BATISTA RTY' riPn 
Coordenador 	itwa 

Port. 428/99 

- . .. 	- 	"Cuftura em 1 Lugar" 

MARJ A BASTOS FAZENDA 
Sec. de Educação e Cultura 

razend 

Ao Senhor 
NAMIR LUIZ JANTSCH 
MD. Prefeito Municipal 
Nesta cidade 

Ti© E\\ CTL  
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Prefeituru muniripul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

PROJETO DE LEI N° 2.441/99 

A (QMS.SÁO 11(NtCA 

,fffl o ?/ 	•/(' 	/ 	\') 

PrcIdCfltC 

APROVADO 
gmiLiLL , 

" Cancela a contribuicão nara o 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - 
PASEP e dá outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCII , Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei 

Art. l' - Fica cancelada a contribuição do Município para 
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público fixado pela Lei 
Municipal n° 822, de1.4 de julho de 1971, instituído nos termos da Lei 
Complementar .n° 8, da União, de 03 de dezembro de 1870. 

Art. 2° - Fica o Município autorizado a levantar eventuais 
valores existentes em depósito junto à instituição financeirã captadora dos 
mesmos. 

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 
Municipal n° 822, de 14 de julho de 1971. 

sANc%ONSE Cou- 

ef 
t,7amk 	ii 	ar7t 
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Prefeitura municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

., 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, em 

NAMIR LUIZ JANTSC.H 
PrefeitoMunicipal 	 pOÕESE / 

Registre-se e Publique-se 

/4r 

Nami Lu 
ProtMto MUjPai 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário Municipal da Administração e 
Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

Senhor Presidente: 

Os Vereadores que este subscrevem, de 
conformidade com o Regimento Interno (art. 156, II), 
requerem a V. Exa., a inclusão das seguintes emendas ao 
Projeto de lei n° 2.441/99: 

L
APR OVADO 

i  
Inclua-se o seguinte artigo, onde couber, 

enumerado-se os demais pela ordem: 
"Art. .. - Fica assegurado ao servidores 

públicos do Município de Taquari o recebimento anual, na 
forma e condições previstas no artigo 239, § 30,  da 
Constituição Federal". 

) p o v Â, D o 

Emenda n° 02: 	

44 
Inclua-se o seguinte artigo, onde couber, 

enumerando-se os demais pela ordem: 
"Art. 	- O Poder Executivo Municipal 

efetuará o pagamento d o abono anual nos mesmos prazos 
utilizados pelo Governo Federal". 	 - 

Emenda n° 03: ( 
Inclua-se o seguinte ar iço, oncie couber, 

enumerando-se os demais pela ordem: 
"Art. .. - Esta alteração não implicará 

nenhum prejuízo de ordem financeira aos servidores 
municipais". 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1999. 

Ver. P1
/x (

0 Dav linari 

Ver. Me ei±os d  

Rua Daniel Bizarro, 10 - Cx. Postal 72— Taquari - RS 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

APR OVADO 

Emenda n2 04 

O Vereador que este subscreve, de conformidade 

com o Regimento Interno (art. 156, II), requer a V. Exa. 

a inclusão da seguinte emenda ao projeto de lei nO 2.441/ 

99: 

Altere-se a redação do artigo 29, que passa a 

ter o seguinte teor: 

"Art. 22 - Fica assegurado aos servidores muni 

cipais o direito de levantar os valores depositados no PA 

SEP, na forma da legislação federal". 

Sala das s.ess6es, 18 de novembro de 1999 

/1 

Ver. Fernando Medeirps 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
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Prefeituru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.865. de 06 de dezembro de 1999. 

"Disciplina a instituiçao de ponto 
facultativo no Município". 

NAMIR LUIZ JANT$CH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a 

Lei Organica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Arf. 1° - Além dos dias estabelecidos como feriados 
municipais, estadual e federais nao haverá expediente nas repartições públicas 

do município de Taquari, excetuados os serviços essenciais, nas seguintes 
datas: 

Segunda-feira e Terça-feira de Carnaval; 

Quarta-feira de Cinzas, no turno da manha; 

Quinta-feira Santo, no turno da tarde; 

15 de outubro, Dia do Professor, somente nas 
Escolas Municipais; 

28 de outubro, bia do Servidor Público, exceto nas 
Escolas Municipais; 

02 de novembro, Dia de Finados; 

24 e 31 de dezembro, no turno da tarde. 

§ 10 - Atendendo razes de interesse público, poderá a 
admi nistraço determinar, excepcionalmente, expediente normal em qualquer 
das datas constantes deste Artigo. 

Art. 20 - O Poder Executivo poderá decretar, 
mediante justificativa fundamentada no interesse público, a observando de 

"Ponto Facultativo" nas repartiçes públicas municipais, em outras datas nao 
definidas no Artigo anterior, por ocorrência de fato ou eventos especiais, sem 
prejuízo dos serviços essenciais. 

Parágrafo Único - Na hipótese de "Ponto Facultativo" 
instituído nos termos deste Artigo, será obrigatória a compensaço das horas 
no trabalhadas. 

,ntrte 

iF©(COAMMEU02  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - C.EP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefei uru municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 3°  - Revogadas as disposiçaes em contrário, 
especialmente a Lei no 1.721, de 31 de dezembro de 1997, esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicaçao. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 06 de dezembro de 1999. 	A 

Namir Luiz,4antsch 
Prefeito MuniciDal 

Registre-se e PubIi.qjgsi 

7J7 wi& 
o-6Q944&uadros 

5eMu -dr 
e Recurs Humanos 

i nho 
i nistraço 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 



Prefeiturn. munlilpul de Uqf 
*POVADo 

44, 4-1
~ 

"bisciplina a instituiçao 

facultativo no Município" 

1 LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Toquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 

Lei Org6nica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1° - Além dos dias estabelecidos como feriados 

municipais, estadual e federais nao haverá expediente nas repartiçes públicas 

do município de Taquari, excetuados os serviços essenciais, nas seguintes 

datas: 

Segunda-feira e Terça-feira de Carnaval; 

Quarta-feira de Cinzas, no turno da manhd; 

Quinta-feira Santa, no turno da tarde; 

15 de outubro, bia do Professor, somente nas 

Escolas Municipais; 

28 de outubro, bia do Servidor Público, exceto nas 

Escolas Municipais; 

02 de novembro, bia de Finados; 

24 e 31 de dezembro, no turno da tarde. 

§ 1° - Atendendo razes de interesse público, poderá a 

admiriistraço determinar, excepcionalmente, expediente normal em qualquer 

das datas constantes deste Artigo. 

Art. 20 
- O Poder Executivo poderá decretar, 

mediante justificativa fundamentada no interesse público, a observancia de 

"Ponto Facultativo" nas repartições públicas municipais, em outras datas nao 

definidas no Artigo anterior, por ocorr&icia de fato ou eventos especiais, sem 

prejuízo dos serviços essenciais. 

Parágrafo Único - Na hipótese de "Ponto Facultativo" 

instituído nos termos deste Artigo, será obrigatória a compensaço das horas 

no trabalhadas. 

SANO O N E S 

Pretaito 

TIE© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 -Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 

Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei nO 2.446/99 

A COMISSÃO TËCNICA 
E  

.1 



Prfituru muicipuI de uquiri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 30 - evogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei n° 1.721, de 31 de dezembro de 1997, esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicaçao. 

GABINETE bO fREFETO )A1)NICIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jarf'tsch 	/ 	 - 
Prefeito Muni"cipal  

Registre-se e Publique-se: 

Joo Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Admi nistraçao 
e Recursos Humanos 

.1 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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O 	DELEGAÇÕES DE PREFITLJRAS MUNICIPAIS 

M 	
. 	 CASA 

a 's Andraja!, 1270 	.° a4r 	F're (O1) 233-73 	Fax (0) 22643 	CP 	02a-OC, - P. Al$9r8 - Ria O, n Sol 

Porto Alegre, 04 de maio de 1999. 

r 

CIRCULAR N° 14-99 

PONTO FACULTATIVO. 

A instituição de Ponto FculL ...ivo", nas repartições 

municipais, com a obrigatoriedade de compensação das horas não trabalhadas, vem gerando 

dificuldades na sua aplicação, face, especialmente, ê existência de datas em que a suspen-

são do expediente nas repartições públicas se faz em todas as 6rbitas de Poder sem previsão 

de tal compensação. Tudo se baseia na tradição, 

Objetivando contornar tais dificuldades, estamos 

submetendo á consideração de Vossa. Excelência, anteprojeto de lei que prevê aquelas datas 

tradicionais em que o "ponto foci.iltativo" não exige compensação das horas não trabalhadas, 

som tirar do administrador a possibilidade de manter o expediente normal, se assim o Interes-

se público o exigir. 

Cordialmente. 



- - 	 DFM 	 O1±22325 	 P02 

IkNTEPROJETO DE LEI 
íri 

DISCIPLINA A INSTITWÇÂO DE PON-
TO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO. 

Art. j0  Além dos dias estabelecidos como feria-

dos municipais, estadual e federais não haverá expediente nas repartições públicas do Muni-

cípio, excetuados os serviços essenciais, nas seguintes datas: 

Segunda-feira e Terça-feira de Carnaval; 
Quarta-feira de Cinzas, no turno da manhã; 
Quinta-feira Santa, no turno da tarde; 
15 de Outubro, Dia do Professor, somente nas escolas municipais: 
28 de Outubro, Dia do Servidor Público, exceto nas escolas municipais; 

1) 02 de Novembro - Dia de Finados; 
g) 24 e 31 de Dezembro, rio turno da tarde. 

Parágrafo Único - Atendendo razões de interesse 

público, poderá a administraçáo determinar, excepcionalmente, expediente normal em qual-

quer das datas constantes deste artigo. 

Art. 2 0  - O Poder Executivo poderá decretar, medi-

ante justificativa fundamentada no Interesse público, a observância de Pnto Faciflatvo' nas 

repartições públicas municIpais, em outras data.s não definidas no artigo anterior, por ocor-

rência de fato ou eventos especiais, sem prejuzo dos serviços essenciais. 

Parágrafo único - Na hipótese de "Ponto Fnculla-

tive" instituidO nos termos deste artigo, será obrigatória a compensação das horas não traba-

lhadas. 

J 1//rt. 3Q - Revogadas as disposições em contrário, 

especialmente a Lei n° 4esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâ 

Prefeito Municipal 

Se o dia de Flnados for feriado municipal, excluir a letra 'T'. 

OAN 1 EIAÍOUTROS/PrOL4.DOC 



Lei no  1.865. de 06 de dezembro de 1999. 

'bisciplina a instituição de ponto 
facultativo no Município. 

NAMXR WLZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio &rande do Sul. 

PAÇO SABER, no uso das atribuiçães que me confere a 

Lei OrgoAnica  do Município, que a Camoro Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. l - Além dos dias estabelecidos como feriados 

municipais, estadual e federais não haverá expediente nas repartiçães públicas 

do município de Taquari, excetuados os serviços essenciais, nas seguintes 

datas: 

o) Segundo-feira e Terça-feira de Carnaval; 

Quarta-feira de Cinzas, no turno da manhã; 
Quinto-feira Santa, no turno da tarde; 

15 de outubro, bia do Professor, somente nas 
Escolas Municipais; 

28 de outubro, bia do Servidor Público, exceto nas 

Escolas Municipais; 

02 de novembro, bia de Finados; 

24 e 31 de dezembro, no turno da tarde. 

§ 1° - Atendendo rozães de interesse público, poderá a 
administração determinar, excepcionalmente, expediente normal em qualquer 
das datas constantes deste Artigo. 

Art. 2 °  • O Poder Executivo poderá decretar, 
mediante justificativa fundamentada no interesse público, a observância de 

Ponto Facultativo" nas repartiç6es públicas municipais, em outras datas não 
definidas no Artigo anterior, por ocorr&icia de fato ou eventos especiais, sem 
prejuízo dos serviços essenciais. 

Parágrafo Único - Na hipótese de Ponto Facultativo" 
instituído nos termos deste Artigo, será obrigat6riaa compensação das horas 
não trabalhadas. 

Nnrnr 	1 t3c 
P.f.t0 Mwi ir'. 

- Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI . RS 
(0.1) 6591280 



Art. 30 - evogados as disposiçes em contrório, 
especkzlmente o Lei no 1.721. de 31 de dezembro de 1997, esta Lei entroró em 
vigor na dato de sua publicaçao. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 06 de dezembro de 1999. 

- 

Nomir Luiz antsch 
Prefeito unicipol 

Registre-se e Pub e.se 

/ 
Cutinho

ros Se 	riSlMunkipot tia 4dminitroço 
e fecurs Humanos 

TJ© 	cf; 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeiturii municipul dE uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no 1.866. de 06 de dezembro de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a 

contratar em caráter emergencial, 

por tempo determinado, recursos 
humanos, para atender a 

Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos e 

dá outras providncías". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 
de Taquari, Estado do Pio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Organico do Município, que a Camarcz Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar, em caráter emergencial, recursos humanos, pelo prazo 
de 7 (sete) meses, prorrogável por igual período, para atender as 

atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
Serviços Urbanos, nos locais e funç6es abaixo discriminadas: 
Seminário Seráfico So Francisco 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 
Mestre 	 01 	 06 
Camping Municipal 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 
Contra-mestre 	01 	 04 

Art. 2° - Os salários a serem pagos aos cargos 
de que tratam esta Lei, serao equivalentes a Tabela 1, Letra A. 

ç 

Namir Lz 
P9f4 Munfcj 1 

Jí© 	C©fED 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de aquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Padr&s correspondentes do Art. 24 e 26 do Lei no  1.747, de 28 de 
abril de 1998 e suas alteraçes. 

Art. 30 - As despesas decorrentes da 
presente Lei, correrao a conta de dotaçes orçamentórias próprias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUf9ICIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir Luiz 	fitsc 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publs 

JoaÇqjf de Quadros Couti nho 
d Administraçao 

e Recursos' Humanos \ 

TJL© 	C©i1TiE 
Rua Qsvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP .95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 063/99 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Trata o presente Projeto de Lei de pedido de autorizaçao 
a este Poder Executivo, por parte desse Poder Legislativo, para contrataçao de 

recursos humanos, por tempo determinado, com a finalidade de suprir necessidades na 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 

Como se pode verificar pelo texto do presente Projeto de 
Lei, busca o Poder Executivo a confrataçao de 01 (um) mestre e 01 (um) contra-

tnestre de serviços de obras para desempenharem suas funçes na área de "camping", 
situado no Bairro Praia e no prédio do antigo Seminário Seráfico Sao Francisco, 
situado no Bairro Caieira. 

Ressaltamos que a contrataçao que ora se busca realizar 
nao provocará vínculo empregatício com o Município. 

A prestaço dos serviços que ora se busca contratar so 
indispensáveis para a manutençao da área de "camping", .o qual acolhe grande número 

de pessoas, tanto de nosso Município, quanto de outras localidades da regiao, que 
buscam seu lazer naquele logradouro na estaçao de verao, que já se aproxima. 

Quanto a área e prédio do antigo Seminário Seráfico Sao 
Francisco, necessária se faz a conservaçao e manutençao das dependências do mesmo, 
sob pena de deteriorizao das benfeitorias ali existentes, com prejuízo ao erário 
público municipal. 

Certos de que o presente Projeto de Lei merecerá de Vv. 
Exas. A atenço com que sempre fomos distinguidos, antecipadamente agradecemos, 
aproveitando a oportunidade para reiterar nossos vçtos da mais ,gtevada estima e 
distinta consideraçao. / 

Namir Luiz J 

Prefeito Mur 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinari 
Presidente Camara Municipal 
N/Cidade 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefituru muicipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul À P R O V A E) O 

Projeto de lei n2 2.448/99 
	

2a 	U/AA2 

A (OMISSÃO TÉCNICA 

Pr idene 

"Autoriza o Poder Exe&ifTôã 
contratar em caráter emergencial, 
por tempo determinado, recursos 
humanos, para atender a 

Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Lirbanos e 
dá outras providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito 
Municipal de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes 
que me confere a Lei Organica do Município, que a camara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo 
autorizado a contratar, em caráter emergencial, recursos humanos, 
pelo prazo de 7 (sete) meses, prorrogavel por igual periodo, para 
atender as atividades da Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos, nos, locais e funçes abaixo 
discriminadas: 

Seminário Seráfico Sao Francisco 
Cargo 	 Vagas 	 Padrao 
Mestre 	 01 	 06 
Camping Municipal 
Cargo 	 Vagas 	 Padro 
Contra-mestre 	01 	 04 

Art. 20 - Os salários a serem pagos aos 
cargos de que tratam esta Lei, sero equivalentes a Tabela 1, 
Letra A, Padres correspondentes do Art. 24 e 26 da Lei n o  1.747, 
de 28 de abril de 1998 e suas alteraçes. 

N,mr Lrii 

CiIT 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeí uru munkipul de uqunri 
Estado do Ro Grande do Sul 

Art. 30 - As despesas decorrentes da 
presente Lei, correrao a conta de dotaçes orçamentárias próprias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

	

GABINETE bO PREFEITO M 
	

ALbE 
TAQUAP.I, 

Namir Luiz JdntscF 

	

Prefeito Municipal 	i(2 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
- / \ Secretário Municipal da Administraçao 

e 
	e Recursos Humanos 

TJ© a\1a\ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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gpCETIL 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 	 PAGINA # 

FPN79P(11) 	 RESUNO DA FOLHA 	 (TODAS AS VERBAS) 	DATA DA FOLHA 

------------------- PROVENTOS 	 DESCONTOS -------------  

COD RET DESCRICAO 	 BORAS 	VALOR 	COD RET DESCRICAO 	 HORAS 

095 	GRAT.DIRECAO N-4 
	

481,56 
097 	GRAT.VICE-DIRETOR K-3 
	

65,52 
138 	GRATIFICACAO ESPECIAL 
	

90,00 	176,90 
197 	DEVOLUCAO DESC.INDEVIDO 
	

340,92 

TOTAL DE EPflGAD05...: 	654 
ATIVOS................ : 	646 AFASTADO DOENCA....... : 4 
AFASTADO S/RENUNERACAO: 	4 

TOTAL PROVENTOS: 260.783,73 DESCONTOS: 106.931,10 LIQUIDO: 153.852,63 FGTS: 293,56 FGTS 13o: 0,00 

BASE FGTS -- FOLHA 3.670,22 FGTS: -- 293,56 BASE FGTS 130 FOLHA 0,00 FGTS13o: -- 0,00 

BASE FGTS RESC. 12.711,22 FGTS: 0,00 BASE FGTS 130 RESC. 4.372,62 FGTS 130: 0,00 

BASE FGTS GRFP 0,00 FGTS: 0,00 BASE FGTS 130 GRFP 0,00 FGTS 130: 0,00 

BASE FGTS GERAL 16.381 1 44 FGTS: 293,56 BASE FGTS 130 GERAL 4,372,62 FGTS 13o: 0,00 

VALOR 
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------------------ PROVENTOS ----------------------  

COD RET DESCRICAO 	 HORAS 	VALOR 

SALARIO 
VENCIMENTO 
PROVENTOS 
HORAS EXTRAS 50% 
	

3575,30 
HORAS EXTRAS NES ANTERIOR 
	

68,00 
INSALUBRIDADE 
PERICULOSIDADE 
	

120,00 
SALARIO MATERNIDADE 
PENSIONISTA 
C.C.1 
C .0 .2 
C.C.3 
C.C.4 
C.C.5 
C.C.6 
C.C.7 
F.G.2 
F.G.3 
F . G. 4 
F.G.5 
F.G.6 
SALARIO FAMILIA 
	

88,00 
TRIENIO 
	

2605,00 
FERIAS 
ABONO FAMILIA 
	

201,00 
SALDO NEGATIVO ATUAL 
130 SALARIO 
DIFERENCA DE SALARIO 
AUXILIO NATALIDADE 
QUEBRA DE CAIXA 
HORAS ADICIONAL NOTURNO 
	

2336,30 
GRAT.DIRECAO N-3 
SEGUNDO CONTRATO 
REGIME SUPLEMENTAR 
AJUDA DE CUSTO/ESTATUTO 
GRATIFICACAO PRE-ESCOLA 
GRAT.VICE-DIRETOR N-1 
SUBSIDIO 
ADIC. 113 DE FERIAS 
MEDIA PARCELA VARIAVEL 
TRIENIO 2 CONTRATO 
	

120,00 
GRATIF.ADIC.TEMPO SERVICO 
	

285,00 
FERIAS INDENIZADAS 
FERIAS PROPORCIONAIS 
ABONO FERIAS (INDENIZ) 
ABONO FERIAS (PROPORC) 
SALDO DE SALARIO 
GRAT.DIRECAO N-1 

43.250,86 
68.663,48 
35.907,70 
9.608,87 

144,36 
2.730,88 

315,48 
76,43 
380,01 
697,80 

5.791,90 
7.963,82 
8.206,20 
3,587,20 
5.028,60 
1.231,76 

652,80 
1.171,15 

820,62 
1.434,88 

502,86 
806,95 

7.342,86 
229,82 

1.619,48 
293,70 

4.372f62 
2.778,06 

163,80 
109,74 
762,66 
196,56 

1.490,58 
6.470,10 
1.916,40 

547,86 
425,88 

18.589,45 
137,77 

3,31 
255,53 
959,44 
340,70 

4,100,24 
113,56 

1.366,56 
5.859,42 

298,12 

ERAL 
1ASES: SALARIAL 
IESS FR.ANT. 
VT(EMPRESA) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 	 PAGINA # 
RESUMO DA FOLHA 	 (TODAS AS VERBAS) 	DATA DA 	FOLHA 	08199 

(FOLHA + RESCISOES) 
237.079,85 INSS 	102.745,49 IR 	187.699,43 FGTS 	16.381,44 FGTS 130 	4.372,62 

0,00 INSS FERIAS 	 0,00 IR FERIAS 	0,00 INSS ACIMA LIMITE 	10.756,61 
0,00 PROVISÃO FERIAS 	0,00 	 PROVISÃO 13o.SAL. 	 0,00 

DESCONTOS ----------------------  

COD RET DESCRICAO 	 HORAS 	VALOR 

063 PENSÃO JUDICIAL 397,11 
101 I.N.S.S. 2085,20 9.284 1 87 
102 I.R.E.F. 5,00 2.834,60 
104 CONTRIBUICAO PARTIDO PNDB 86,00 609,99 
106 CONTRIBUICAO PARTIDO PFL 12,00 102,68 
108 DEVOLUCAO REC, A MAIOR 61,75 
109 HORAS FALTAS 201,00 391,33 
110 FUNDO DE APOSENTADORIA 2296,00 7.515,53 
111 EMPRESTIMO CONSIGNACÃO 8.320,16 
112 SALDO NEGATIVO ANTERIOR 296 1 99 
114 CONTRIBUICÃO SINDICAL 646,02 
117 ADIANTAMENTO SALARIO 1.640,00 
118 INSS S/ 130 SALARIO 324,73 
121 DESCONTO DIF. SALARIO 35,00 
124 LIQUIDO ANTERIOR 13.382,28 
126 I.P.E. 2338,00 8.418,85 
127 ASSOC.FUNC.PUBL.DO  ESTADO 1.667,60 
128 SIND,MUN. DE TAQUARI 366,00 1,080 1 64 
129 SINDICATO CONVENIOS 662 1 00 1.865,80 
130 I.R.F.S/FERIAS 340,40 
133 S.I.M.T.A. COMPRAS 47,633,24 
137 IPE S113o ESTATUTARIO 52 1 97 
145 DESPESAS TELEFONICAS 28,56 



Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

% 3_ ~ 

Exp. Mot. n° 064199 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de 
pedido de autorização a este Poder Executivo, por parte desse Poder 
Legislativo, para contratação de recursos humanos, por tempo deter-
minado, com a finalidade de suprir necessidades na Secretaria Munici-
pal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. 

Como se pode verificar pelo texto do 
presente Projeto de Lei, busca o Poder Executivo a contratação de um 
mestre e um cotra-mestre de serviços de obras para desempenharem 
suas funções na área de "camping", situada no bairro Praia e no pré-
dio do antigo Seminário Seráfico São Francisco, situado no bairro Cai-
eira. 

Ressaltamos que a contratação que 
ora se busca realizar não provocará vínculo empregatício com o Muni-
cípio. 

A prestação dos serviços que ora se 
busca contratar são indispensáveis para a manutenção da área de 
camping" o qual acolhe grande número de pessoas, tanto de nosso 

Município, quanto de outras localidades da região, que buscam seu la-
zer naquele logradouro na estação de verão, que já se aproxima. 

Quanto à área e prédio do antigo 
Seminário Seráfico São Francisco, necessária se faz a conservação e 
manutenção das dependências do mesmo, sob pena de deterioração 
das benfeitorias ali existentes, com prejuízo ao erário público munici-
pal. 

Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fo- 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 



• 	PrEfeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

mos distinguidos, antecipadamente agradecemos, aproveitando a 
oportunidade para reiterar nossos votos da mais elevada estima e dis-
tinta consideração. 

Ã.ncioâme1te 

Bel. NAMIR LUIZ,YANT 
Prefeito Miínicipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 
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__ 	Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. Mot. n° 064199 	 Taquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de 
pedido de autorização a este Poder Executivo, por parte desse Poder 
Legislativo, para contratação de recursos humanos, por tempo deter-
minado, com a finalidade de suprir necessidades na Secretaria Munici-
pal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. 

Como se pode verificar pelo texto do 
presente Projeto de Lei, busca o Poder Executivo a contratação de um 
mestre e um cotra-mestre de serviços de obras para desempenharem 
suas funções na área de "camping", situada no bairro Praia e no pré-
dio do antigo Seminário Seráfico São Francisco, situado no bairro Cai-
eira. 

Ressaltamos que a contratação que 
ora se busca realizar não provocará vínculo empregatício com o Muni-
cípio. 

A prestação dos serviços que ora se 
busca contratar são indispensáveis para a manutenção da área de 
"camping" o qual acolhe grande número de pessoas, tanto de nosso 
Município, quanto de outras localidades da região, que buscam seu la-
zer naquele logradouro na estação  de verão, que já se aproxima. 

Quanto à área e prédio do antigo 
Seminário Seráfico São Francisco, necessária se faz a conservação e 
manutenção das dependências do mesmo, sob pena de deterioração 
das benfeitorias ali existentes, com prejuízo ao erário público munici-
pal. 

Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fo- 
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Prefeituru municipul dE uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

mos distinguidos, antecipadamente agradecemos, aproveitando a 
oportunidade para reiterar nossos votos da mais elevada estima e dis-
tinta consideração. 

Atepciosamente 

Bel. NAMIR 
	

JANTSCH 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 
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7 	 Prefei 'uru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 061/99 	Taquczri, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

A instituiço O  de 'Ponto Facultativo", nas 

reportiç3es municipais, com a obrigatoriedade de compensaçao das 
horas nao trabalhadas, vem gerando dificuldades na sua aplicaçao, 
face, especialmente, à existncici de datas em que a suspensao do 

expediente nas repartiçes públicas se f az em todas as órbitas de 

Poder sem previsao de tal compensaçao. Tudo se baseia na tradiço. 
Objetivando contornar tais dificuldades, 

estamos submetendo à consideraço de V. Exa., Projeto de Lei que 

prevê aquelas datas tradicionais em que o 'ponto facultativo" nao 

exige cornpensaçao das horas nao trabalhadas, sem tirar do 
administrador a possibilidade de manter o expediente normal, se 

assim o interesse público exigir. 

•Atenciosamente. 

Namir Luiz Jantsc 

Prefeito M'unicipal 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinari 

Presidente Camara Municipal 
N/Cidade 
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PrEfei uru municipul dE uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no 1.867, de 06 de dezembro de 1999. 

'bispe sobre o Sistema, a Política e o 
Conselho Municipal de befesa do Meio 

Ambiente e dá outras provid&'icias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiç6es que me 
conferem a Lei Org&nica do Município e de conformidade com a Resoluçao CONSEMA 

no 05/98 e seu Art. 1v., que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

bisposiçes Preliminares 

Art. 1° - Ficam instituídos o Sistema, a Política e o 
Conselho Municipal de befesa do Meio Ambiente, nos termos desta Lei. 

Art. 2° - O Sistema Municipal do Meio Ambiente 
consiste em formular planos, programas e açaes com vistas a aplicaçao, controle e 
fiscalizaçao da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 3° - O Sistema compreenderá o Conselho 
Municipal integrado por órgos da administraçao e representantes de entidades 
públicas e privadas, que definirao a política do meio ambiente. 

Art. 40 - A Política Municipal do Meio Ambiente 
objetiva preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental com respeito à vida, 
visando garantir o desenvolvimento ambientalmente seguro e ecologicamente 
sustentado. 

Art. 50 - O meio ambiente constitui fator de 
patrim6nio público a ser necessariamente assegurado e protegido, através de normas 
que disciplinem o seu uso coletivo e promovam a melhoria da qualidade de vida. 

CAPÍTULO II 

bo Sistema do Meio Ambiente 

2N affij 
Prefeita 	rka 
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Prefeitur municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul -- 

Seçifo 1 

bos objetivoS e competências 

Art. 60 
- sao objetivos do Sistema Municipal do 

Meio Ambiente: 

1 - coordenar, executar e fazer executar a política 
municipal e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; 

II - preservar e conservar os recursos ambientais; 
III - fiscalizar e controlar a implantaçao de 

empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de degradaçao do meio 
ambiente. 

Art. 7°  - Compete ao Sistema Municipal do Meio 
Ambiente: 

1 - propor a política municipal de proteçao ao meio 
ambiente; 

II - planejar, executar e fiscalizar o uso de recursos 
ombientais; 

LEI - Preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais das espécies e dos ecossistemas; 

IV - Realizar, periodicamente, auditorias nos 
sistemas de controle da poluiçao dos empreendimentos e das atividades consideradas 
potencialmente poluidoras; 

V - Controlar e fiscalizar obras, atividades, 
processos produtivos e empreendimentos que, diretamente, possam provocar 
degradaçao do meio ambiente; 

VI - Adotar medidas preventivas e aplicar sançaes 
administrativas aos responsáveis pela degradaçao do meio ambiente; 

Vil - befinir, implantar e controlar os espaços 
territoriais e seus componentes a serem protegidos; 

VIII - Controlar e fiscalizar a instalaçao, proteçao, 
estocagem, transporte, comercializaçao e utilizaçao de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem riscos para a vida e o meio ambiente; 

IX - Realizar o planejamento e o zoneamento 
ambiental considerando as características regionais e locais, articulando os 
respectivos planos, programas e ações; 

X - Acompanhar e fiscalizar as concesses de 
pesquisa e exploraçao de recursos naturais, renováveis ou nao, no território; 

am 	Lí 	•f:, 

PrefIt ?ci' 
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Prefeituru municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

XI - Manter intercambio com as entidades públicos, 
privadas, de pesquisa e de atividades ligadas à defesa do meio ambiente; 

XII - Informar a populaçao sobre os níveis de 
poluiçao, a qualidade do meio, as situaçes de risco, a presença de substancias 

potencialmente nocivas à saúde existente na água potável e nos alimentos; 

XIII - besenvolver outras atividades afins. 

Seçâ'o Ir 
Da composiçao 

Art. 8° - O Sistema do Meio Ambiente será 
composto pelos seguintes órgaos: 

1 - Conselho Municipal de befesa do Meio Ambiente; 

II - Secretaria Municipal do Saúde e Meio 
Ambiente; 

III - Órgos Setoriais. 

§ 1° - O órgo do inciso II, deste Artigo, será 
executor da Política Municipal do Meio Ambiente e responsável pela aplicaçao e 
fiscalizaçao das penalidades previstas, visando à preservaçao do meio ambiente. 

§ 20 - Os órgaos setoriais sao segmentos ou 
entidades públicas ou privadas, cujas atividades estejam associadas à proteçao ou ao 
disciplinamento do uso de recursos ambientais. 

CAPÍTULO III 

Da Política Municipal do Meio Ambiente 

Seç&' 1 
Dos princípios 

Art. 90 - A política do meio ambiente será orientada 
com base nos seguintes princípios: 

1 - Aço governamental na manutençao da 
estabilidade dos ecossistemas; 

II - Racionalizaçao do uso do solo, do subsolo, da 
água e do ar; 

Namr Lw 
Pelto Mrtíir' 
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Prefeituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

III - Planejamento e fiscalizciçao do uso dos 
recursos ambientais; 

1V - Proteçao dos ecossistemas, com a preservaçao e 
conservaçao de áreas representativas; 

V - Controle e zoneamento das atividades potencial 
ou efetivamente poluidoras; 

VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 
orientadas para o uso racional e a proteçao dos recursos ambientais; 

Vil - Acompanhamento do Estado na qualidade 
ambiental 

VIII - Recuperaçao de áreas degradadas; 

IX - Proteçao de áreas ameaçadas de degradaçao; 
X - Educaçao ambiental. 

Seçifo r 
bos instrumentos 

Art. 10 - sao instrumentos da Política Municipal do 
Meio Ambiente: 

1 - O plano municipal de proteçao ambiental; 
II - O zoneamento ecológico-ambiental; 
III - O sistema municipal de registros, cadastros e 

informaçes geográficas e ambientais; 

IV - O zoneamento das diversas atividades 
produtivas ou projetadas; 

V - O estabelecimento de padres de qualidade do 
meio ambiente e emisses; 

VI - O plano de avaliaç& de impacto ambiental; 
VIl - O estudo prévio de impacto ambiental; 
VIII - A análise de riscos; 
IX - As auditorias de consumo; 
X - A fiscalizaçao, o controle e o monitoramento; 
XI - A pesquisa científica e a capacidade 

tecnológica; 

XII - A educaçao ambiental; 

Prefe1t MURLIW  
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Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

xii - O sistema municipal de unidade de 
conservaçao; 

XIII - O licenciamento ambientol sob as diferentes 
formas , bem como autorizaçes e permisses; 

Xiv - Os acordos, convnios, consórcios e outros 
mecanismos associados de gerenciomento de recursos ambientais; 

XV - As sançes; 

XVI - As dotaçes orçomentórias; 
XVII - O Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
XVIII - Os estímulos e incentivos; 

XIX - As bacias hidrográf icas ; 
XX - As praças, parques e jardins; 
XXI - A arborizaçao urbana; 
XXII - O Sistema Municipal do espaço Visual 

Urbano; 

XXIII - A Legislaçao Ambiental Municipal. 

CAPÍTULO 1V 

Do Conselho Municipal de Defeso do Meio Ambiente 

Seçâ'o 1 
Do órgo e suas competências 

Art. 11 - O Conselho Municipal de befesa do Meio 
Ambiente - CONbEMA, é órgao de participaçao direta da sociedade civil, na 
Administraçao Pública Municipal, no tocante a temática do meio ambiente. 

Art. 12 - O CONDEMA é um órgao municipal de 
caráter consultivo e de liberativo. 

Art. 13 - Compete ao CONbEMA: 

1 - propor e formular políticas municipais do meio 
ambiente e acompanhar a sua execuçao; 

II - Criar normas, critérios e padres relativos ao 
controle e manutençao da qualidade do meio, obedecidas as leis e diretrizes gerais 
municipais, estaduais e federais; 

)- 
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Prefeitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

III - beliberar, em última irist&ncia administrativa, 

em grau de recurso, sobre as penalidades e licenças ambientais emitidas pelo Poder 

Público Municipal; 

1V - Estabelecer diretrizes e normas de aplicaçao do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

V - Apresentar propostas para a formulaçao ou 
reformulaçao do Plano biretor do besenvolvimento Urbano e do Plano biretor de Meio 
Ambiente e Saneamento do Município, no que se refere às questes ambientais; 

VI - Sugerir a criaçao de unidades de Conservaçao; 

VII - Examinar qualquer matéria em tramitaçao no 
Município que envolva quest6es ambientais, a pedido do Prefeito ou solicitaçao de 1/3 
(um terço) de seus membros; 

VIII - Encaminhar ao Prefeito Municipal sugestaes 
para adequar leis e normas vigentes sobre proteçao ambiental e de uso e ocupaçao do 
solo; 

IX - Opinar sobre convênios de gestao ambiental 
entre Município e organizaçes públicas ou privadas; 

X - Acompanhar e fiscalizar a aplicaçao dos recursos 
financeiros e materiais destinados pelo Município à gestao ambiental; 

XI - Promover encontros, palestras, semindrios e 
outros eventos sobre temas ligados ao meio ambiente; 

XII - Estabelecer integraçao com órgaos estaduais, 
federais e internacionais, bem como com municípios da regiao do Vale do Taquari, no 
que diz respeito a questes ambientais; 

XIII - Participar de atividades correlatas de 
competência de outros órgaos ou Conselhos Municipais; 

XIV - Exercer outras atribuiçes que lhe forem 
delegadas. 

Seç& Ir 
ba composiçao 

Art. 14 - O CONbEMA seró constituído de 14 
(quatorze) membros, com mandato de 2 (dois) anos, renovdveis, com a seguinte 
composiçao: 

1 - 03 (três) representantes do Executivo Municipal, 
indicados pelo Senhor Prefeito Municipal; 

Pri,tO tur' 
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Prefeituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

II - 01 (um) representante dos Grêmios Estudantis; 

III - 01 (um) representante do Rotary Clube; 

IV - 01 (um) representante do EMATER; 
V - 01 (um) representante do Lions Clube; 

VI - 01 (um) representante dos Escolas Estaduais; 

VII - 01 (um) representante das Escolas Municipais; 
VIII - 01 (um) representante indicado pelo Sindicato 

de Trabalhadores Rurais; 

VIII - 01 (um) representante da Liga das 
Associaçes de Bairros; 

IX - 01 (um) representante das Associaç6es de 
Micro e Pequenos Empresários; 

X - 01 (um) representante do CbL; 

XI - 01 (um) representante do CREA/RS - Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

Parágrafo Único - A funçao de Conselheiro nao será 
remunerada, mas considerada serviço público relevante prestado a comunidade. 

Seçâ'o Iii 
bo funcionamento 

Art. 15 - O CONbEMA será presidido pelo 
Secretário Municipal da Saúde e Meio Ambiente, e na ausência do titular, por 01 (um) 
membro do Conselho, eleito em plenário. 

Art. 16 - A nomeaçao dos representantes do 
CONbEMA será efetivada pelo Prefeito em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
após os respectivas indicaçes feitas por escrito. 

Art. 17 - A substituiçao de membro deste Conselho 
dar-se-á nas situaçes previstas no seu Regimento Interno. 

Parágrafo Único - A vaga decorrente da exclusao de 
01 (um) membro será ocupada por Entidade congênere, após oprovaçao do Conselho em 
Plenário, por maioria absoluta. 

Art. 18 - O CONbEMA realizará, bienalmente, 
Conferência Municipal de Meio Ambiente, aberta à participaçao popular, para propor, 
debater, modificar e formular a Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 19 - A composiçao poderá ser alterada 
mediante análise e deliberaçao da Conferência Municipal de Meio Ambiente. 
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Prefei 'uru municipul de uqunri 
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Parágrafo Único - A modificaçao prevista no 'caput" 
deste Artigo, se dará mediante Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo Municipal. 

Seçâ'o V 

bas disposiçaes gerais e transitórias 

Art. 20 - Fica o Executivo Municipal autorizado a 
firmar convênios com Entidades públicos e privadas que concorram à implantaçao 
desta Lei. 

Art. 21 - O CONbEMA elaborará e aprovará seu 
Regimento Interno no período máximo de 90 (noventa) dias, a contar da posse de seus 
membros. 

Art. 22 - O Executivo Municipal poderá 
regulamentar esta Lei, no que couber. 

Art. 23 - A primeira Conferencia Municipal do Meio 
Ambiente se realizará no prazo de 02 (dois) anos, a contar da vigência desta Lei. 

Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, ficando assim revogada a Lei n° 1.090, de 23 de junho de 1983. 

GABINETES- bO PREFEITO/MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 06 de dezembro de 1999. 

Namir Luiz Jac 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Pub 

Joao 

e Recursos 
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[ A COMISSÃO TÉCNICA 	
DE LEI  

1 	1 

APROVADO 

Municipal dc TguarI 

"Altera a redação do 
caput do art. 14 da Lei 
n° 1.867, de 06 de 
dezembro de 1999." 

Art. l O caput do artigo 14 da Lei n° 1.867, de 06 de 
dezembro de 1999, com redação alterada pela Lei n° 2.340, de 10 de 
dezembro de 2003, passa a ter a seguinte redação: 

"O CONDEMA seré constituído de 10 (dez) membros, com o 
mandato de 2 (dóis) anos, rei ováveis, com a seguinte composição: 

1 - Um representante do Departamento Municipal• de Meio 
Ambiente; 

II— Um representante da Secretaria Municipal da Agricultura; 
II - Um representante da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura; 
IV - Um representante da FEPAGRO - Fundação Estadual de 

Pesquisa Agro pecuá ria - de Taquari; 
Um representante da EMA TER/ASCAR de Taquad, 
Um representante do Rofary Clube de Taquari; 

VII - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Taquari e Taba!; 

VIII - Um representante da AMPET - Associações de Micro e 
Pequenos Empresários de Taquari; 

IX - Um representante do CREA - Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia - de Taquari; 

X - Um representante da ACIT - Associação Comercial e Industrial 
de Taquari" 

Art. 2 0  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 

Claudio Laurindo dos Reis Martins 
Prefeito Municipal 

Hamilton 	veira d Martínez 
Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 

ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA 
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Estado do Rio Grande do Su 

PROJETO DE LEI N° . 

"Altera a redação do 
caput do art. 14 da Lei 
n° 1.867, de 06 de 
dezembro de 1999." 

Art. 100  caputdo artigo 14 da Lei n° 1.867, de 06 de 
dezembro de 1999, com redoção alterada pela Lei n° 2.340, de 10 de 
dezembro de 2003, passa a ter a seguinte redação: 

"O CONDEMA será constituído de 10 (dez) membros, com o 
mandato de 2 (dois) anos, renováveis, com a seguinte composição: 

/ - Um represente rite do Departamento Municipal de Meio 
Ambiente; 

II Um representante da Secretaria Municipal da Agricultura; 
11 - Um representante da Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura; 
IV - Um representante da FEPAGRO - Fundação Estadual de 

Pesquisa Agro pecuá ria - de Tequari; 
Um representante da EMA TEPJASCAR de Taquari; 
Um representanti ,  do Rotary Clube de Taquari; 

VII - Um representane do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Taquarie Taba!; 

VIII - Um representante da AMPET - Associações de Micro e 
Pequenos Empresários de Taqnari; 

IX - Um represente nte do ÇREA - Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia - de Taquari, 

X - Um representante da ACIT - Associação Comercial e Industrial 
de Taquari." 

Art. 2 0  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 

Claudio Laurindo dos Reis Martins 
Prefeito Municipal 

Regístre-sque-se: 

HarnUton Gveira d Martínez 
Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 
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Pehr Mdil de Tqi 
Lstado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 06812004 	 Taquari, 30 de junho de 2004. 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos Projeto de Lei para alterar a redação 

do art. 14 da lei 1.867199 e revogar o item Xl do mesmo artigo. 

Tal alteração faz-se necessária em razão de que a 

LIAMBAT, que deve ter um representante no CONDEMA, não está legalmente 

constituída não possui diretoria formada e não está em atividade, inviabilizando, 

com isto, a efetivação do convênio cntre nosso Município e a Secretaria. Estadual 

de Meio Ambiente para a realização do licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades poluidoras de impacto local, conforme prevê as 

resoluções do CONSEMA n° 05I1i998 e 0412000 e a resolução 237197 do 

CONAMA. 

Certos de acolhida, firmamo-nos. 

Atenciosamente, 

ClaIdo £iQrtins 
Prefeito Minicipal 

A Sua Excelência o Senhor 
Ivo dos Santos Lautert 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
N/CIDADE 

\\, \ 
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VIEMORANDO 

Do: Departamento de Meio Ambiente 
Para: Gabinete do Prefeito 
Sr.: Cláudio Laurindo dos R. Martins 

Solicitamos a elaboração de .Projeto de Lei, alterando a redação 

do Art.14 da Lei n° 1.867 de 06 de dezembro de 1999 'Dispõe sobre o 

Sistema, a Política e o Cons9lho de Defesa do Meio Ambiente°, retirando o 

item "Xl - Um representante da LIAMBAT", passando o CONDEMA a ser 

constituído por 10 (dez) membros. Ocorre que a LIAMBAT não está legalmente 

constituída, não possui diretoria formada e não está em atividade 

inviabilizando, com isto, a efetivação do convênio entre o município de Taquari 

e Secretaria Estadual de Meio Ambient, para a realização do licenciamento 

ambiental de empreendimenros e atividades poluidoras de impacto local, 

conforme prevê as resoluções CONSEMA no 0511998 e 0412000 e CONAMA 

237/97. 

Taquari, 28 de julho de 2004. 

Silveira 
trativo 

Rua Osvaldo Aranha, 1790— Cx.Postal 53— CEP 95860-000 —TaqCiari - RS 
Fone: (51) 653 1266 - e-mail: meioambiente.pm@taquari.com  
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Prftituni N1wiicipd de Tnquur 
Estado do Rio Grande do Sul 	APROVADO _ 

lei ng 2.452/99 	 - 

bISPÕE SOBRE O 
POLITICA E O CONSELHO 

MUNICIPALbE bEFESA bO MEIO 

AMBIENTE E bÁ OUTRAS 
PROVIbNCIA5. 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 

de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me 

conferem a Lei Organica do Município e de conformidade com a ResoIuço 

CONSEMA no 05/98 e seu Art. 1°., que a Camara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO 1 

bisposiçes Preliminares 

Art. 1° - Ficam instituídos o Sistema, a Política 

e o Conselho Municipal de befesa do Meio Ambiente, nos termos desta Lei. 

Art. 20 - O Sistema Municipal do Meio 

Ambiente consiste em formular planos, programas e ações com vistas a 
aplicaçao, controle e fiscalizaçao da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 3° - O Sistema compreenderá o Conselho 

Municipal integrado por órgaos cIa administração e representantes de 

entidades públicas e privadas, que definirao a política do meio ambiente. 

Art. 4° - A Política Municipal do Meio 

Ambiente objetiva preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambientel com 

respeito à vida, visando garantir o desenvolvimento ambientalmente seguro e 
ecologicamente sustentado. 

Art. 5°  - O meio ambiente constitui fator de 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, através de 
normas que disciplinem o seu uso coletivo e promovam a melhoria da qualidade 
de vida. 

/\ 
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CAPÍTULO II 

bo Sistema do Meio Ambiente 

Seçõo 1 
bos objetivos e competências 

Art. 60 - 5o objetivos do 5istema Municipal do 

Meio Ambiente: 
1 - coordenar, executar e fazer executar a 

política municipal e as diretrizes governamentais fixadas paro o meio ambiente; 
II - preservar e conservar os recursos 

ambientais; 
III - fiscalizar e controlar a implantaçao de 

empreendimentos e atividades potenciolmente causadoras de degrodaço do 

meio ambiente. 
Arl. 7° - Compete ao Sistema Municipal do 

Meio Ambiente: 

1- 	
propor a política municipal de proteço ao 

meio ambiente; 
II - planejar, executar e fiscalizar o uso de 

recursos ambientais; 
• 	 III - Preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas; 
IV - Realizar, periodicamente, auditorias nos 

sistemas de controle da poluiço dos empreendimentos e das atividades 

consideradas pol -encialmente poluidoros; 
V - Controlar e fiscalizar obras, atividades, 

processos produtivos e empreendimentos que, diretamente, possam provocar 

degraclaçao do meio ambiente; 
VI - Adotar medidas preventivas e aplicar 

sanções administrativas aos responsáveis pela degradcxçao do meio ambiente; 

1• 

uut Luiz J 
Prefeito MunciDa 
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Vil - befinir, implantar e controlar os espaços 
territoriais e seus componentes a serem protegidos; 

VIII - Controlar e fiscalizar a instalaçao, 
proteço, estocogem, transporte, comercializaço e utilizaçao de técnicas, 
métodos e substancias que comportem riscos para a vida e o meio ambiente; 

IX - Realizar o. planejamento e o zoneamento 
ambiental considerando as características regionais e locais, articulando os 
respectivos planos, programas e açoes; 

X - Acompanhar e fiscalizar as concessões de 
pesquisa e exploraço de recursos naturais, renováveis ou nao, no território; 

XI - Manter interc&bio com as entidades 

públicas, privadas, de pesquisa e de atividades ligadas à defesa do meio 
ambiente; 

XII - Informar a populaçao sobre os níveis de 
poluiçao, a qualidade cio meio, as situaç6es de risco, a presença de subsfancias 

potencialmente nocivas à saúde existente na água potável e nos alimentos; 

XIII - besenvolver outras atividades afins. 

Seçffo II 
ba composiço 

Art. 8°  - O Sistema do Meio Ambiente será 
composto pelos seguintes órgaos: 

1 - Conselho Municipal de befesa do Meio 
Ambiente; 

II - Secretaria Municipal da Saúde e Meio 
Ambiente: 

III - Órgaos setoriais. 

1° - O 6rgo do inciso II, deste Artigo, será 
executor da Política Municipal do Meio Ambiente e responsável pela aplicaço e 
fiscalizaçao das penalidades previstas, visando à preservaçao do meio 
ambiente. 

S A J CI, O 'd E. - S E 
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2°  - Os órgãos setoriais são segmentos ou 

entidades públicas ou privadas, cujas atividades estejam associadas à proteção 

ou ao disciplinamento do uso de recursos ambientais. 

CAPÍTULO III 

ba Política Municipal do Meio Ambiente 

Seçâ'o 1 
bos princípios 

Art. 9° - A política do meia ambiente será 

orientada com base nos seguintes princípios: 

1 - Ação governamental na manutenção da 

estabilidade dos ecossistemas; 

II - lacionalizoção do uso do solo, do subsoló, do 

água e do ar; 

L [" 	 III - Planejamento e fiscalização do uso dos 

recursos ambientais; 

1V - Proteção dos ecossistemas, com a 

preservação e conservação de áreas representativas; 
V - Controle e zoneamento das atividades 

potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de 

tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 

ambientais; 

Vil - Acompanhamento do Estado na qualidade 

ambiental; 
VIII - ecuperação de áreas degradadas; 

IX - Proteção de áreas ameaçadas de 
degradação; 

X - Educação ambiental. 

E . 8 E 
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Seçâ'o 1 
bos instrumentos 

Art. 10 - 5o instrumentos 	da Política 

Municipal do Meio Ambiente: 
1 - O plano municipal de proteçao ambiental; 

II - O zoneamento ecológico-ambiental; 

III - O sistema municipal de registros, 

cadastros e informaçes geográficas e ambient&s; 
1V - O zoneamento das diversas atividades 

produtivas ou projetadas; 

V - O estabelecimento de pcidres de qualidade 

do meio ambiente e emisses; 

VI - O plano de avaliaçao de impacto ambiental; 

Vil - O estudo prévio de impacto ambiental; 

VIU - A análise de riscos; 

IX - As auditorias de consumo; 

X - A fiscalização, o controle e o 

monitoramento; 
XI - A pesquisa científica e a capacidade 

tecnológica; 

XII - A educaço ambiental; 
XII - O sistema municipal de unidade de 

conservaço; 

XIII - O licenciamento ambientol sob as 

diferentes formas , bem como autorizaçaes e permiss6es; 

XIV - Os acordos, convênios, consórcios e 

outros mecanismos associados de gerenciamento de recursos ambientais; 

XV - As sançoes; 
XVI - As dotaçes orçamentárias; 
XVII - O Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
XVIII - Os estímulos e incentivos; 

XIX - As bacias hidrográficas; 
XX - As praças, parques e jardins; 

E 
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XXI - A arborizaçao urbana; 
XXII - O Sistema Municipal do espaço Visual 

Urbano; - 

XXIII - A Legislaço Ambiental Municipal. 

CAPÍTULO IV 

Do Conselho Municipal de befesa do Meio 
Ambiente 

Seçffo 1 

Do órgao e suas competências 

Art. 11 - O Conselho. Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - CONDEMA, é órgo de participoçao direta da sociedade civil, 
na Administraço Pública Municipal, no tocante à temática do meio ambiente. 

Art. 12 - O CONDEMA é um órgo municipal de 
caráter consultivo e deliberativo. 

Art. 13 - Compete ao CONDEMA: 

1 - propor e formular políticas municipais do 
meio ambiente e acompanhar a sua execuço; 

II - Criar normas, critérios e padres relativos 
ao controle e manutenço da qualidade do meio, obedecidas as leis e diretrizes 
gerais municipais, estaduais e federais; 

III - 	Deliberar, em última inst&ncia 
administrativa, em grau de recurso, sobre as penalidades e licenças ambientais 
emitidas pelo Poder Público Municipal; 

IV - Estabelecer diretrizés e normas de 
aplicaçao do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

V - Apresentar propostas para a formulaço ou 
reformulaço do Plano biretor do besenvolvimento Urbano e do Plano Diretor 

de Meio Ambiente e Saneamento do Município, no que se refere às questes 
ambientais; 

-D 
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VI - Sugerir a criaço de unidades de 

Conservaçao; 

Vil - Examinar qualquer matéria em tramitaçao 

no Município que envàlva questões ambientais, a pedido do Prefeito ou 

solicitaçao de 1/3 (um terço) de seus membros; 
VIu - Encaminhar ao Prefeito Municipal 

sugestes para adequar leis e normas vigentes sobré proteço ambiental e de 

uso e ocupaço do solo; 
IX - Opinar sobre convênios de gesto 

ambiental entre Município e organizações públicas ou privadas; 

X - Acompanhar e fiscalizar a aplicaçao dos 

recursos financeiros e materiais destinados pelo Município à gesto ambiental; 

XI - Promover encontros, palestras, seminários 
e outros eventos sobre temas ligados ao meio ambiente; 

XII - Estabelecer integrciço com órgos 

estaduais, federais e internacionais, bem como com municípios da regiao do 

Vaie do Taquari, no que diz respeito a quest6es ambientais; 

XIII - Participar de atividades correlatas de 

competência de outros órgaos ou Conselhos Municipais; 

XIV - Exercer outras atribuições que lhe forem 

delegadas. 

Seçâ'o ri 
ba composiçao 

Arf. 14 - O CONbEMA será constituído de 14 

(quatorze) membros, com mandato de 2 (dois) anos, renováveis, com a seguinte 
composiçao: 

1 - 03 (três) representantes do Executivo 

Muni ci pai, indicados pelo Senhor Prefeito Municipal; 

II - Cl (um) representante dos Grêmios 

Estudantis; 

III - 01 (um) representante do Rotary Clube; 

IV - 01 (um) representante da EMATER; 

SE 
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V - 01 (um) representante do Lions Clube; 
VI - 01 (um) representante das Escolas 

Estaduais; 

Vil - 01 (um) representante das Escolas 
Municipais; 

VII - 01 (um) representante indicado pelo 
Sindicato de Trabalhadores Rurais; 

VIII - 01 (um) representante da Liga das 
Associaçoes de Bairros; 

IX - 01 (um) representante das Associaçaes de 
Micro e Pequenos Empresários; 

X - 01 (um) representante do CbL; 

XI - 01 (um) representante do CREA/RS - 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

Parágrafo Único - A funçao de Conselheiro nao 

será remunerada, mas considerada serviço público relevante prestado à 
comunidade. 

Seçffo III 
bo funcionamento 

Art. 15 - O CONbEMA será presidido pelo 
Secretário Municipal da Saúde e Meio Ambiente, e na ausência do titular, por 
01 (um) membro do Conselho, eleito em plenário. 

Art. 16 - A nomeaçao dos representantes do 

CONbEMA será efetivada pelo Prefeito em um prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, após as respectivas indicações feitas por escrito. 

Art. 17 - A substituiçao de membro. deste 
Conselho dar-se-á nas situaçes previstas no seu Regimento Interno. 

Parágrafo Único - A vaga decorrente da 
excIuso de 01 (um). membro será ocupada por Entidadë congênere, após 
aprovaçao do Conselho em Plenário, por maioria absoluta. 

fl 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Ar't. 18 - O CONDEMA realizará, bienalmente, 

Conferência Municipal de Meio Ambiente, aberta à participaçao popular, para 

propor, debater, modificar e formular a Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 19 - A composiçao poderá ser alterada 

mediante análise e deliberaçao da Conferência Municipal de Meio Ambiente. 
Parágrafo Único - A modificaçao prevista r 

"caput" deste Artigo, se dará mediante Projeto de Lei encaminhado pelo 
Executivo Municipal. 

Seçffo V 

Das disposiçaes gerais e transitórias 

Art. 20 - Fica o Executivo Municipal autorizado 

a firmar convênios com Entidades públicas e privadas que concorram à 
implantaçao desta Lei. 

Art. 21 - O CONbEMA elaborará e aprovará 
seu Regimento Interno no período máximo de 90 (noventa) dias, a contar da 
posse de seus membros. 

Art. 22 - O Executivo Municipal poderá 
regulamentar esta Lei, no que couber. 

Art. 23 - A primeira Conferência Municipal do 

Meio Ambiente se realizará no prazo de 02 (dois) anos, a contar da vigência 
desta Lei. 

Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicaço, ficando assim revogada a Lei n° 1.090, de 23 de junho de 
1983. 	

GABINE DO-  PREFEIT9/UNICIPAL DE 
TAQUÁRI,  

Namir Luiz Jtsch 

Pref eito Municipal 	
/ Registre-se e Publique-se: 	 - ................... 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Sec. Mun. da Administraçao e Recursos Humanos 
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Prefeituru municipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 066199 
	

Toquari, 29 de outubro de 1999 

Senhor Presidente: 

Apresentamos a Vossa Excelência e aos Nobres Pares, 
Projeto de Lei que dispe sobre o Sistema, a Política e o Conselho Municipal de befesa 
do Meio Ambiente, e dá outras providencias. 

Conforme é de conhecimento de Vossas Excelências, já no 
mandato anterior, estabelecemos legislaçao que criava condições para traçar uma 
política atnbiental no Município, através da Lei n° 1.090, de 23-06-1983, contudo 
aquela preocupaçao da época nao traduziu-se no acolhimento das Administrações 
posteriores, pois tivemos que voltar o estabelecer normas que venham possibilitar ao 
Mi.inicípio caminhar junto com a Legislaçao Federal e Estadual pertinente. 

Para comprovar que nao houve preocupaço anterior, 
encaminhamos a Vossas Excelências cópia da. Certido de bívida Ativa do IBAMA/RS, 
cobrando do Município multa diária de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) pelas 
infraçes e danos causados ao meio ambiente, quanto ao dep6sito de lixo doméstico, 
hospitalar e industrial na localidade de Pinheiros, notificados em 20-09-1994. 

Isto posto, solicitamos a Vossas Excelncios o exame, 
sugestes e o acolhimento do presente Projeto em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo David Mulinari 
Presidente Camara Municipal de Taquari 
N/Cidade 

C(0A5 VflUJ fi  

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitur muni(ipuI de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

LEI N° xxx, de xx de outubro de 199. 

DISPÕE SOBRE O SISTEMA, A POLÍTICA E O 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENtE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNÇJAS. 

O Prefeito Mibicipal de Taquari, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Faço saber, no uso da atribuição qde lhe con1ere e con1orme 
Resolução COSEMA n o  05/98 Art. 1 0.  

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. P. Ficam instituidos o Sistema, a Política e o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, nos termos desta Lei. 

Art. 2°. O Sistema Municipal do Meio Ambiente consiste em 
formular planos, programas e ações com vistas a aplicar, controlar e fiscalizar a Política 
Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 3°. O sistema compreenderá o Conselho Municipal 
integrado por órgãos da administração e representantes de entidades públicas e privadas, 
que definirá a política do meio ambiente. 

Art. 4°. A Política Municipal do Meio Ambiente objetiva 
preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental com respeito a vida, visando garantir 
o desenvolvimento ambientalmente seguro e ecologicamente sustentado. 

Art. 5°. O meio ambiente constitui fator de patrimônio público 
a ser necessariamente assegurado e protegido, através de normas que disciplinem o seu uso 
coletivo e promovam a melhoria da qualidade de vida. 
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CAPITULO II 
DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE 

Seção 1 
Dos Objetivos e Competências 

Art. 6°. São objetivos do Sistema Municipal do Meio 
Ambiente: 

1- 	coordenar, executar e fazer executar a política 
municipal e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; 

II- 	preservar e conservar os recursos ambientais; 
1H- 	fiscalizar e 	controlar a implantação 	de 

empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. 
Art. 7°. Compete ao Sistema Municipal do Meio Ambiente: 

1- 	propor a política municipal de proteção ao meio 
ambiente; 

planejar, executar e fiscalizar o uso de recursos 
ambientais; 

preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais das espécies e dos ecossistemas; 

realizar, periodicamente auditorias nos sistemas de 
controle da poluição dos empreendimentos e das atividades consideradas potencialmente 
poluidoras; 

controlar e fiscalizar obras, atividades, processos 
produtivos e empreendimentos que, diretamente, possam provocar degradação do meio 
ambiente; 

adotar medidas preventivas e aplicar sanções 
administrativas aos responsáveis pela degradação do meio ambiente; 

definir, implantar e controlar os espaços territoriais e 
seus componentes a serem protegidos; 

controlar e fiscalizar a instalação, proteção, estocagem, 
transporte, comercialização e utilização de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
riscos para a vida e o meio ambiente; 

realizar o planejamento e o zoneamento ambiental 
considerando as características regionais e locais, articulando os respectivos planos, 
programas e ações; 
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acompanhar e fiscalizar as concessões de pesquisa e 
exploração de recursos naturais, renováveis ou não, no território; 

manter intercâmbio com as entidades públicas, 
privadas de pesquisa e de atividades ligadas à defesa do meio ambiente; 

Xli- informar a população sobre os níveis de poluição, a 
qualidade do meio, as situações de risco, a presença de substâncias potencialmente nocivas 
à saúde existente na água potável e nos alimentos; 

XIII- desenvolver outras atividades afins. 

Seção II 
Da Composição 

Art. 8°. O Sistema do Meio Ambiente será composto pelos 
seguintes órgãos: 

1- 	Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
II- 	Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente; 
ifi- 	Orgãos setoriais. 
§ 1°. O órgão do inciso II, deste artigo, será executador da 

Política Municipal do Meio Ambiente e responsável pela aplicação e fiscalização das 
penalidades previstas, visando à preservação do meio ambiente. 

§ 2°. Os órgãos setoriais são segmentos ou entidades 
públicas ou privadas, cujas atividades estejam associadas à proteção ou ao disciplinamento 
do uso de recursos ambientais. 

CAPITULO III 
DA POLÍTICA MUNiCIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Seção 1 
Dos Princípios 
Art. 9°. A política do meio ambiente será orientada com base 

nos seguintes princípios: 
1- 	ação governamental na manutenção da estabilidade 

dos ecossistemas; 
II- 	racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 

do ar; 
ifi- 	planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais; 
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W- proteção do ecossistemas, com a preservação e 
conservação de áreas representativas; 

controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras; 

incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 
orientadas para o uso racional e a roteçâo dos recursos ambientais; 

Vil- acompanhamento do Estado na qualidade ambiental; 
Vifi- recuperação de áreas degradadas; 
'x- proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
x- 	educação ambiental. 

Seção 1 
Dos Instrumentos 

Art. 10 O  São instrumentos da Política Municipal do Meio 
Anibienta: 

1- 	o plano municipal de proteção ambiental; 
• zoneamento ecológico-ambiental; 
• sistema municipal de registros, cadastros e 

informações geográficas e ambieni ais; 
rv-  o zoneamento das diversas atividades produtivas ou 

projetadas; 
o estabelecimento de padrões de qualidade do meio 

ambiente e emissões; 
o plano de avaliação de impacto ambiental; 
o estudo prévio de impacto ambiental; 

vifi- a análise de riscos; 
'x- as auditorias de consumo; 
x- 	a fiscalização, o controle e o monitoramento; 

a pesquisa cientifica e a capacitação tecnológica; 
a educação ambiental; 
o sistema municipal de unidade de conservação; 
o licenciamento ambiental sob as diferentes formas, 

bem como autorizações e permissões; 
os acordos, convênios, consórcios e outros 

mecanismos associados de gerenciamento de recursos ambientais; 
as sanções; 
as dotações orçamentárias; 

XVffl- o Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

I© 
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os estímulos e incentivos; 
as bacias hidrográficas; 

XX!- as praças, parques e jardins; 
XXII- a arborização urbana; 
XXIIT- o Sistema Municipal do Espaço Visual Urbano; 
)OUV- a Legislação Ambiental Municipal, 

CAPITULO IV 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

Seção 1 
Do Orgão e suas competências 

Art. 110.  O Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente- CONDEMA, é órgão de participação direta da sociedade civil, na 
Administração Pública Municipal, no tocante à temática do meio ambiente. 

Art. 12°, O CONDEMA é um órgão municipal de caráter 
consultivo e deliberativo. 

Art. 13°. Compete ao CONDEMA: 
1- 	propor e formular políticas municipais do meio 

ambiente e acompanhar a sua execução; 
II- 	criar normas, critérios e padrões relativos ao controle e 

manutenção da qualidade do meio, obedecidas as leis e diretrizes gerais municipais, 
estaduais e federais; 

ifi- 	deliberar, em última instância administrativa, em grau 
de recurso, sobre as penalidades e licenças ambientais emitidas pelo Poder Público 
Municipal; 

estabelecer diretrizes e normas de aplicação do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; 

apresentar propostas para a formulação ou 
reformulação do Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano e do Plano Diretor de Meio 
Ambiente e Saneamento do Município, no que se refere às questões ambientais; 

sugerir a criação de unidades de Conservação; 
examinar qualquer matéria em tramitação no 

Município que envolva questões ambientais, a pedido do Prefeito ou solicitação de 1/3 (um 
terço) de seus membros; 
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encaminhar ao Prefeito sugestões para adequar leis e 
normas vigentes sobre proteção ambiental e de uso e ocupação do solo; 

opinar sobre convênios de gestão ambiental entre 
Município e organizações públicas ou privadas; 

acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros e materiais destinados pelo Município à gestão ambiental; 

promover encontros, palestras, seminários e outros 
eventos sobre temas ligados ao meio ambiente; 

estabelecer integração com órgãos estaduais, federais e 
internacionais, bem como com municípios da região do Vale do Taquari, no que diz 
respeito a questões ambientais; 

participar de atividades correlatas de competência de 
outros órgãos ou Conselhos Municipais; 

exercer outras atribuições que lhe forem delegadas. 

Seção II 
Da Composição 

Art. W. CONDEMA será constituído de 14 (quatorze) 
membros, com mandato de 2 (dois) anos, renováveis, com a seguinte composição: 

1- 	3 (três) representantes do Executivo Municipal, 
indicados pelo Senhor Prefeito Municipal; 

1 (um) representante dJGrêmiã Estudantil; 
1 (um) representante do ROTARY; 
1 (um) representante da EMATER; 
1 (um) representante do LJONS; 
1 (um) representante das Escolas Estaduais; 
1 (um) representante das Escolas Municipais; 
1 ( um) representante indicado pelof Sindicato; dos 

Trabalhadores Rurais; 
1 ( um) representante das Ligas das Associações de 

Bairros; 
1 ( um) representante das Associações de Micro e 

pequenos Empresários; 
1 (um) representante do CDL; 
1 ( um) representante do CREA/RS- Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

© p A n __________ 
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Parágrafo único. 	A função de conselheiro no será 
remunerada, mas considerada serviço público relevante prestado à comunidade. 

Seção ifi 
Do funcionamento 

Art. 150.  O CONDEMA será presidido pelo Secretário 
Municipal da Saúde e Meio Ambiente ou, na ausência de titular, um membro do Conselho / 

eleito em plenário; 
1 	 Art. W. A nomeação dos representantes do CONDEMA será 

efetiva"eIo Prefeito em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após as respectivas 
indicações feitas por escrito. 

Art. 17°. A substituição de membro deste Conselho dar-se-á 
nas situações previstas no seu regimento interno. 

Parágrafo Umco. A vaga decorre da exclusão de um membro 
será ocupada por entidade congênere, após aprovação do Conselho em plenário, por 
maioria absoluta. 

Art. 18°. O CONDEMA realizará, bienalmente, uma 
Conferência Municipal de Meio Ambiente, aberta à participação popular, para propor, 
debater, modificar e formular a Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 19°. A composição poderá ser alterada mediante análise 
e deliberação da Conferencia Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Unico. A modificação prevista no Caput, deste 
artigo, se dará mediante Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo Municipal. 

SeçãoV 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 200. Fica o Executivo IMunicipal autorizado a firmar 
convênios com entidades públicas e privadas que concorram à implantação desta Lei. 

Art. 210.  O CONDEMA elaborará e aprovará seu regimento 
interno no período máximo de 90 (noventa) dias, a contar da posse deus membros. 

Art. 22°. O Executivo Municipal poderá regulamentar esta 
Lei, no que couber. 

Art. 23°. A primeira Conferência Municipal do Meio 
Ambiente se realizará no prazo de 02 (dois 

) 
anos, a contar da vigência desta lei. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua pub1icação- 

IX Gabinete do Prefeito, X de outubro de 1999. 
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bISPÕE SOBRE O 5ISTEMA, A 
POLÍTICA E O CONSELHO 

MUNICIPAL bE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE E bÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal 

de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me 

conferem a Lei Orgônica do Município e de conformidade com a Resoluçao 

CONSEMA no 05/98 e seu Art. la., que a Cômara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

bisposiçaes Preliminares 

Art. 1° - Ficam instituídos o Sistema, a Política 

e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, nos termos desta Lei. 

Art. 20 - O Sistema Municipal do Meio 

Ambiente consiste em formular planos, programas e aç6es com vistas a 
aplicaçao, controle e fiscalizaço da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 3° - O 5istema compreenderá o Conselho 

Municipal integrado por órgos da administroçao e representantes de 

entidades públicas e privadas, que definiro a político do meio ambiente. 

Art. 4° - A Pólítica Municipal do Meio 

Ambiente objetiva preservar, melhorar e recuperar a qualidade ombiental com 
respeito à vida, visando garantir o desenvolvimento ambientalmente seguro e 

ecologi comente sustentado. 

•Art. 50 - O meio ambiente constitui fator de 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, através de 
normas que disciplinem o seu uso coletivo e promovam a melhoria da qualidade 
de vida. 
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CAPÍTULO II 
bo Sistema do Meio Ambiente 

Seçffo 1 

bos objetivos e competências 

Art. 60  - Sao objetivos do Sistema Municipal do 
Meio Ambiente: 

1 - coordenar, executar e fazer executar a 
política municipal e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; 

II - preservar e conservar os recursos 

ambientois; 
tu - fiscalizar e controlar .a implantaçao de 

empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de degrodaço do 

meio ambiente. 

Art. 70 - Compete aà Sistema Municipal do 
Meio Ambiente: 

1- 	propor o política municipal de proteçao ao 
meio ambiente; 

II - planejar, executar e fiscalizar o uso de 

recursos ambientais; 

III - Preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas; 

IV - Realizar, periodicamente, auditorias nos 

sistemas de controle da poluição dos empreendimentos e das atividades 

considerados potencialmente poluidoras; 

V - Controlar e fiscalizar obras, atividades, 

processos produtivos e empreendimentos que, diretamente, possam provocar 
degradação do meio ambiente; 

VI - Adotar medidas preventivas e aplicar 
sanções admitistrativas aos responsáveis pela degradaçao do meio ambiente; 

VII - befinir, implantar e controlar os espaços 
territoriais e seus componentes o serem protegidos; 
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VIU - Controlar e fiscalizar a instalaçao, 

proteçao, estocagem, transporte, comercializaçao e utilizaçao de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem riscos para a vida e o meio ambiente; 
IX - Realizar o planejamento e o zoneamento 

ambiental considerando as características regionais e locais, articulando os 

respectivos planos, programas e açaes; 

X - Acompanhar e fiscalizar as concess6es de 

pesquisa e exploraçao de recursos naturais, renováveis ou nao, no território; 

XI - Manter intercâmbio com as entidades 

públicas, privadas, de pesquisa e de atividades ligadas à defesa do meio 

ambiente; 
XII - Informar a populaçao sobre os níveis de 

poluiçao, a qualidade do meio, as situaçaes de risco, a presença de substâncias 

potencialmente nocivas à saúde existente na água potável e nos alimentos; 

XIII - t)esenvolver outras atividades afins. 

Seçifo II 
ba composiçao 

Art. 80  - O Sistema do Meio Ambiente será 

composto pelos seguintes órgos: 

1 - Conselho Municipal de befesa do Meio 

Ambiente; 

II - Secretaria Municipal da Saúde e Meio 

Ambiente; 
III - Órgos setoriais. 

§ 1° - O 6rgo do inciso II, deste Artigo, será 
executor da Política Municipal do Meio Ambiente e responsável pela aplicaçao e 

fiscalizaçao das penalidades previstas, visando à preservaçao do meio 
ambiente. 

§ 20 - Os órgaos setoriais sao segmentos ou 
entidades públicas ou privadas, cujas atividades estejam associadas à proteção 

ou ao disciplinamento do uso de recursos ambientais. 
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CAPÍTULO III 

ta Política Municipal do Meio Ambiente 

Seçffo 1 
bos princípios 

Art. 90 - A política do meio ambiente será 

orientada com base nos seguintes princípios: 

1 - Aço governamental na manutençao da 

estabilidade dos ecossistemas; 

II - Racíonalizaçao do uso do solo, do subsolo, da 

água e do ar; 
III - Planejamento e fiscalizaçao do uso dos 

recursos ambientais; 

1V - Proteçao dos ecossistemas, com a 
preservaçao e conservaçao de áreas representativas; 

V - Controle e zoneemento das atividades 

potencial ou efetivamente poiuidoras; 

VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de 

tecnologias orientadas para o uso racional e a proteçào dos recursos 

ambientais; 

VIl - Acompanhamento do Estado na qualidade 

ambiental; 
VIII - Recuperaçao de áreas degradadas; 

IX - Proteçao de áreas ameaçadas de 

degradaçao; 

X - Educaçào ambiental. 

Seçffo 1 
bos Instrumentos 

Art. 10 - Sao instrumentos 	da Política 
Municipal do Meio Ambiente: 
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1 - O plano municipal de proteçao ambiental; 

II - O zoneamento ecológico-ambiental; 

III - O sistema municipal de registros, 
cadastros e informaçaes geográficas e ambientais; 

IV - O zoneamento das diversas atividades 

produtivas ou projetadas; 

V - O estabelecimento de padrões de qualidade 

o meio ambiente e emissões; 
VI - O plano de ovoliaçao de impacto ambiental; 
VIr - O estudo prévio de impacto ambiental; 
VIII - A análise de riscos; 

IX - As auditorias de consumo; 

X - A fiscolizoçao, o controle e o 
monitoromento; 

XI - A pesquisa científica e a capacidade 
tecnológica; 

XII - A educaçao ambientol; 
XII - O sistema municipal de unidade de 

conservaçao; 

XIII - O licenciamento ambientol sob as 

diferentes formas , bem como autorizaçes e permisses; 
Xlv - Os acordos, convnios, consórcios e 

outros mecanismos associados de gerenciamento de recursos ambientois; 
XV - As sançaes; 

XVI - As dotaçes orçamentárias; 
XVII - O Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

XVIII - Os estímulos e incentivos; 
XIX - As bacias hidrográficas; 
XX - As praças, parques e jardins; 
XXI - A arborizaçao urbana; 

XXII - O Sistema Municipal .do espaço Visual 
Urbano; 

XXIII - A Legislaçao Ambiental Municipal. 

Tií© 	C©1ÏE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municípul de uqueri 
Estado do Rio Grande do Sul 

CAPÍTULO IV 

bo Conselho Municipal de befesa do Meio 
Ambiente 

5eçâo r 

Do órgao e suas competências 

Art. 11 - O Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - CONDEMA, é órgo de participaçao direta da sociedade civil, 
na Administraçao Pública Municipal, no tocante à temática do meio ambiente. 

Art. 12 - O CONbEMA éum órgao municipal de 
caráter consultivo e deliberativo. 

Art. 13 - Compete ao CONDEMA: 
1 - propor e formular políticas municipais do 

meio ambiente e acompanhar a sua execuçao; 

II - Criar normas, critérios e pad.res relativos 
ao controle e manutençao da qualidade do meio, obedecidas as leis e diretrizes 
gerais municipais, estaduais e federais; 

11.1 - beliberar, em última inst8ncia 
administrativa, em grau de recurso, sobre as penalidades e licenças ambientais 
emitidas pelo Poder Público Municipal; 

IV - Estabelecer diretrizes e normas de 
aplicaçao do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

V - Apresentar propostas para a formulaço ou 
reformulaço do Plano Diretor do besenvolvimeflto Urbano e do Plano Diretor 
de Meio Ambiente e Saneamento do Município, no que se refere às questões 
ambientais; 

VI - Sugerir a criaçdo de unidades de 
Conservaço; 

Vil - Examinar qualquer matéria em tramitoço 
no Município que envolva questões ambientais, a pedido do Prefeito ou 
solicitaçao de 113 (um terço) de seus membros; 
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VIII - Encaminhar ao Prefeito Municipal 
sugest6es para adequar leis e normas vigentes sobre proteçao ombiental e de 

uso e ocupoçao do solo; 
IX - Opinar sobre conv&ios de gestao 

ambiental entre Município e orgonizaçaes públicas ou privadas; 
X - Acompanhar e fiscalizar a oplicaçào dos 

recursos financeiros e materiais destinados pelo Município à gesto ambiental; 
XI - Promover encontros, palestras, semindrios 

e outros eventos sobre temas ligados ao meio ambiente; 
XII - Estabelecer integraçao com órgàos 

estaduais, federais e internacionais, bem como com municípios da regiao do 
Vale do Taquari, no que diz respeito a questaes ambientais; 

XIII - Participar de atividades correlatos de 
competência de outros órgaos ou Conselhos Municipais; 

XIV - Exercer outras atribuiçaes que lhe forem 
delegadas. 

Seçifo rI 

ba Composiçao 

Art. 14- O CONbEMA será constituído de 14 
(quatorze) membros, com mandato de 2 dois) anos, renováveis, com a seguinte 
composiço: 

1 - 03 (três) representantes do Executivo 
Municipal, indicados pelo Senhor Prefeito Municipal; 

II - 01 (um) representante dos Gr&uios 
Estudantis; 

III - 01 (um) representante do Rotary Clube; 
IV - 01 (um) representante da EMATER; 
V - 01 (um) representante do Lions Clube; 
VI - 01 (um) representante das Escolas 

Estaduais; 
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VIl - 01 (um) representante das Escolas 

Municipais; 
VIl - 01 (um) representante indicado pelo 

Sindicato de Trabalhadores murais; 
VIII - 01 (um) representante da Liga das 

Associaçes de Bairros; 
IX - 01 (um) representante dos Associa çes de 

Micro e Pequenos Empresários; 
X - .01 (um) representante do CbL; 

XI - 01 (um) representante do CíEA/P5 - 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

Parágrafo Único - A funçao de Conselheiro nao 

será remunerado, mas considerada serviço público relevante prestado à 
comunidade. 

Seçifo rir 

bo funcionamento 

Art. 15 - O CONbEMA será presidido pelo 

Secretário Municipal da Saúde e Meio Ambiente, e na ausência do titular, por 

01 (um) membro do Conselho, eleito em plenário. 

Art. 16 - A nomeoçao dos representantes do 
CONbEMA será efetivada pelo Prefeito em um prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, após as respectivas indicaçaes feitas por escrito. 

Art. 17 - A substituição de membro deste 
Conselho dar-se-á nos situações previstas no seu Regimento Interno. 

Parágrafo Único - A vaga decorrente da 

exclusao de 01 (um) membro será ocupada por Entidade congênere, após 
aprovaçao do Conselho em Plenário, por maioria absoluta. 

Art. 18 - O CONDEMA realizará, bienalmente, 
Conferência Municipal de Meio Ambiente, aberta à porticipaçao popular, para 

propor, debater, modificar e formular a Política Municipal de Meio Ambiente. 
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Art. 19 - A composição poderá ser alterada mediante 
análise e deIiberaço da Conferencia Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Único - A modificoçao prevista no "caput 

deste Artigo, se dará mediante Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo 
Municipal 

Seçifo V 

Das disposições gerais e transitárias 

Art. 20 - Fico o Executivo Municipal autorizado a 
firmar convnios com Entidades piblicas e privados que concorram à 
implantaçào desta Lei. 

Art. 21 - O CONbEMA elaborará e aprovará seu 
Regimento Interno no período máximo de 90 (noventa) dias, a contar da posse 
de seus membros. 

Art. 22 - O Executivo Municipal poderá 
regulamentar esta Lei, no que couber. 

Art. 23 - A primeira Conferencia Municipal do Meio 
Ambiente se realizará no prazo de 02 (dois) anos, a contar da vigência desta 
Lei. 

Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, ficando assim revogada a Lei n° 1.090, de 23 de junho de 1983. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administroçao 
e Recursos Humanos 
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Lei no 1.868, de 06 de dezembro de 1999. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
ceder 01 (uma) sala no prédio do antigo 
Seminário Seráfico, máquinas industriais de 
costura, visando a instaloçao de fábrica de 

calçados e de cursos profissionalizantes e dá 
outras provid&icias". 

NAMIR L.UIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 
Orgânico do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder 01 (uma) sala no antigo Seminário Seráfico e até 06 (Seis) máquinas industriais 
de costura, para a firma Atelier de Calçados E. J. E. Ltda., para desenvolver 
atividades de fabricaço de calçados. 

§ 10 - A cedência das dependências do prédio de 
propriedade do prédio de propriedade do Município e as máquinas, será pelo prazo de 
01 (um) ano, prorrogável por igual período, visando a criaçao de 30 (trinta) empregos. 

§ 20 - O Município poderá requisitar o local e as máquinas 
industriais cedidas, para em horários compatíveis, promover cursos profissionalizantes 
para a comunidade. 

§ 3° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotoçao orçamentária própria. 

Art. 30  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO 
	

bE TAQUARI, 06 
de dezembro de 1999. 

Namir Luiz J 
Prefeito Mun 

Registre-se e Pub iqu - 

Joa 	 os Coutin 
5 	tári 	 mi traço 
e Recursos H anos 
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iA COMISSÃO TËCNl( 

Em 
 

Projeto de lei n2 2.454/99 
Pr Zdt 

APROVADO 

ceder 01 (uma) saia no prédio do antigo 
Seminário Seráfico, máquinas industriais de 

Autoriza o Poder Executivo Municipaia 

costura, visando a insta(açao de fábrica de 

calçados e de cursos profissionalizantes e dá 
outras providncici?. 

NAMIR LLIIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder 01 (uma) sala no antigo Seminário Seráfico e até 06 (seis) máquinas industriais 
de costura, para a firma Atelier de Calçados E. J. E. Ltda., para desenvolver 
atividades de fabricaçao de calçados. 

§ 1° - A cedência das dependências do prédio de 
propriedade do prédio de propriedade do Município e as máquinas, será pelo prazo de 
01 (um) ano, prorrogável por igual período, visando a criaço de 30 (trinta) empregos. 

S 2° - O Município poderá requisitar o local e as máquinas 
industriais cedidas, para em horários compatíveis, promover cursos profissionalizantes 
para a comunidade. 

§ 3° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 

conta de dotaço orçamentária própria. 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

pubiicoço, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO ML)tICIPA E TAQUAP.I, 

Namir Luiz Jantsch 	ç,. 	 .sç: 
Pref eito Munic'aI 

Registre-se e Publique-se: 

Joo Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 
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Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 

Estado do Rio Grande do 



PrE Eiturn munkipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
ceder 01 (uma) sala no prédio do antigo 
Seminário Seráfico, máquinas industriais de 
costura, visando a instalaçao de fábrica de 
calçados e de cursos profissionalizantes e dá 
outras providencias". 

NAMIP WIZ .3ANT5CH, Prefeito Mwicipal de Toquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 
Org6nico do Município, que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder 01 (uma) sala no antigo Seminário Seráfico e até 06 (seis) máquinas industriais 
de costuro, para a firma Atelier de Calçados E. J. E. Ltda., poro desenvolver 
atividades de fabricaçao de calçados. 

§ 1° - A cedncia das dependências do prédio de 
propriedade do prédio de propriedade do Município e as máquinas, será pelo prazo de 
01 (um) ano, prorrogável por igual período, visando a criaç& de 30 (trinta) empregos. 

§ 2° - O Município poderá requisitar o local e as máquinas 
industriais cedidas, para em horários compatíveis, promover cursos profissionalizantes 
para a comimidade. 

§ 3° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao a 
conta de dotaçao orçamentária própria. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQ.IJARI, 

Namir Luíz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Jogo Carlos de Quadros Coutinho 	 o' 
Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

C© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



PrefEitura municipal de aqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 071/99 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos Projeto de Lei, que visa 
possibilitar ao município de Taquari, auxílio através da Secretaria 
Municipal de besenvolvimento Econômico, Social e Turismo, para 
implantaçao de Atelier de Calçados E. J. E. Ltda., com atividade de 
fabricação de calçados, com objetivo de criar 30 (trinta) novos 
empregos. 

O Município tem o prédio, e conforme Lei ,i °  
1.768, de 12 de agosto de 1998, está providenciando na aquisição de 
máquinas de costura industriais para serem utilizadas neste 
empreendimento .e também para dar condições de realizar cursos 
profissionalizantes. 

Na certeza da habitual acolhida, solicitamos 
que o referido Projeto seja votado em regime de urgência. 

Atenciosamente. 
ç 	 / 

Namir Luiz Jc 
Prefeito Muni 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinari 
Presidente Cômara Municipal 

	
D 

N/Ci dade 

Al 	T Ií© \\ 
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Prefeituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no 1'.869, de 06 de dezembro de 1999. 

"Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e 
dá outras providencias". 

NAMIR LLflZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 

Organica do Município e o Resoluçao do COSEMA no 05/98 e seu Art. l, que a Camora 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

Do Fundo e seu objetivo 

Art. 1 °  - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente - FMMA, nos termos desta Lei. 

§ 1° - O objetivo do Fundo Municipal do Meio Ambiente - 

FMMA, destina-se a criar condiçaes financeiras e de gerência dos recursos 
destinados ao desenvolvimento de açes de proteçao e conservaçao do meio ambiente, 
que compreendem: 

1 - executar a política municipal e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente; 
II - preservar, conservar, fiscalizar e controlar os recursos 

ambierttais; 
III - restaurar os processos ecológicos essenciais das 

espécies e dos ecossistemas; 

IV - adotar medidas preventivas para a proteção do meio 
ambiente. 

§ 20 - As ações de proteçao e conservoçao do meio 

ambiente, serao executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal da Saúde e 
Meio Ambiente. 

CAPÍTULO II 

Das atribuições dos órgaos gestores 

Namfr Laix  
Phito MLI 

UMAIMTUAMM PA2A 
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Prfeitur MuniEipal de equafi  
Estado do Rio Grande do Sul 

5eÇffo r 

ba vinculaço do Fundo 
Art. 2° - O Fundo Municipal do Meio Ambiente ficará 

vinculado diretamente a Secretaria Municipal da Satde e Meio Ambiente. 

Seçâ'o II 

bas atribuições do Prefeito Municipal 
Art. 3° - Sao atribuiçaes do Prefeito Municipal: 

1 - nomear o coordenador ou assumir o coordenaçao; 

II - assinar cheques em conjunto da assinatura do 
responsável pela Tesouraria, quando for o coso, ou delegar estas atribuiçes a outro 
servidor. 

Seçâ'o 111 

bas afribuiçes do responsável pelo Fundo 
Art. 40  - Sao atribuiçaes do responsável pelo Fundo: 
1 - gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente e estabelecer 

políticas de aplicaçao de recursos; 

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realizaçao das 
ações previstas no Plano Municipal do Meio Ambiente; 

III - submeter ao Conselho Municipal de befesa do Meio 
Ambiente, o Plano de Aplicaçao do Fundo, em conson8ncia com o Plano Municipal do 
Meio Ambiente, e com a Lei de biretrizes Orçamentárias; 

TV - submeter o Conselho Municipal de befesa do Meio 
Ambiente, os demonstrativos mensais de receitas e despesas do Fundo; 

V - subdelegar competências aos responsáveis pelos órgos 
ambientais que integrem a rede municipal; 

VI - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, 
quando for o caso: 

Vil - firmar convênios e contratos, inclusive de 
empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, versando sobre recursos que 
serao administrados pelo Fundo; 

VIII - manter os controles necessários à execuçao 
orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidaçao, pagamento de despesas e 
recebimentos das receitas do Fundo; 

Prait Muca 
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Prefei uru municipal de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

IX - manter em coordenaçao com o Setor de Patrimônio da 

Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimonias com carga 

ao Fundo; 
X - firmar, com o responsável pelos controles cio execuço 

orçamentária, as demonstraçaes mencionadas anteriormente; 
XI - preparar os relatórios de acompanhamento cia realizaçao 

de meio ambiente, para serem submetidos ao responsável pela Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente; 

XII - providenciar junto a Contabilidade Geral do Município, 
os demonstrativos que indiquem a situaçao econômico-financeira geral do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente; 
XIII apresentar ao responsável pela Secretaria Municipal 

de Saúde e Meio Ambiente, a análise e a avaliaçao da situaçao econômico-financeira do 

Fundo, detectada nas demonstraçes mencionadas; 
XIV - manter os controles necessários sobre convênios ou 

contratos de prestoçao de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para 

o meio ambiente; 
XV - encaminhar mensalmente ao responsável pela Secretaria 

Muncipal da Saúde e Meio Ambiente, pelo setor privado na forma mencionada no 
Inciso anterior; 

XVI - manter o controle e a avaliaçao da produço dos órgaos 
.ambientais do Município; 

XVII - encaminhar, mensalmente, ao responsável pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, relatórios de acompanhamento dos 
serviços de controle ambiental. 

CAPÍTULO III 

bos recursos do Fundo 

Seçifo 1 

Origem das receitas 
Art. 50 - Sao recursos do Fundo: 
1 - dotaçes orçamentárias do Município; 

II - o produto das sançes administrativas e jurídicas por 
infraçaes as normas ambientais: 

ni 
Lni ,  c 

T1E© PAU (COAMUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

III - as transferêricias oriundas dos orçamentos da Uniao e 

do Estado; 
1V - parcelas de compensaço financeira estipulada no Art. 

20, Parágrafo Único, da Constituiçao Federal, Art. 18 da Lei Estadual, no 10.220194 e 

outras destinadas aos Municípios; 
V - os rendimentos e os juros provenientes de aplicaçaes 

financeiras; 
VI - recursos provenientes de ajuda e cooperaçao 

internacional e acordos bilaterais entre governos, exceto quando destinados para 
outros fins específicos; 

Vil - o produto da arrecadaçao das Taxas de Licença Prévia 
- LP, Licença de Instalaçao - LI, e Licença de Operaçao - LO, bem como multas e juros 

de mora por infrações às Leis Ambientais do Município; 
VIII - doações em espécie feitas diretamente para o Fundo 

e outras receitas eventuais. 

§ 1° - As receitas descritas neste Artigo serao depositadas 

em contrapartida, em agencia de estabelecimento oficial de crédito. 

§ 2° - A aplicaçao dos recursos de natureza financeira 
dependerá: 

da existência de disponibilidade em funçao do 
cumprimento de programaçao; 

de prévia aprovaçao da Secretaria Municipal da Saúde e 

Meio Ambiente. 

Seçâ'o II 

bos ativos do Fundo 

Art. 60 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente: 

1 - disponibilidades monetárias em Instituiçes Bancárias ou 
em caixa especial oriundas das receitas especificadas; 

II- direitos que porventura vier o constituir; 

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao órgo 
ambiental do Município; 

1V - bens móveis e imóveis doados, com ou sem 6nus, 
destinados ao órgao ambiental; 

V - bens móveis e imóveis destinados à administraçao do 
Sistema de Meio Ambiente do Município. 

scã 
". 
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Parágrafo Único - Anualmente, será processado o inventário 

dos bens e direitos vinculados ao Fundo. 

Seçâ'o 127 

bos passivos do Fundo 
Art. 7° - Constituem passivos do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, as obrigaçes de qualquer natureza que porventura o Município venha a 
assumir para a manutençao e o licenciamento do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

CAPÍTULO 1V 

bus normas operacionais dos recursos 

Seçâ'o 1 

bo orçamento 
Art. 8° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, 
observados o Plano Plurianual, a Lei de biretrizes Orçamentárias e os princípios da 

universalidade e do equilíbrio. 
§ 1° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

integrará, o Orçamento do Município, em obediência ao principio da unidade. 

§ 2° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

observará, na sua elaboraçao e execuçao, os padres e normas da legislaçao 

pertinente. 

séÇdO 11 

ba contabilidade 

Art. 90 - A contabilidade do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, tem por objetivo evidenciar a sua situaçao financeira, patrimonial 

orçamentária do Sistema Municipal do Meio Ambiente, observados os padrões e 
normas estabelecidas na legislaçao pertinente. 

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a 
permitir o controle prévio, objetivando aprimorar e apurar custos dos serviços, bem 
como interpretar e analisar os resultados obtidos. 

/ 

J W4t - 

PBfeto Muníc 
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Art. 11 - A escrituraçao contábil será feita pelo método das 

partidos dobradas. 
§ 1° - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestao, 

inclusive dos custos dos serviços. 

§ 2° - Entende-se por relatórios de gesto, os balancetes 

de despesa mensais do Fundo Municipal de Meio Ambiente e demais demonstrativos 
exigidos pela Administraçao Municipal e pela Legislaçao pertinente. 

§ 3° - Os demonstrativos e os relatórios produzidos, 

passarao a integrar a Contabilidade &eral do Município. 

CAPÍTULO V 

Da Execuçao Orçamentária 

Seçâ'o 1 

ba despesa 
Art. 12 - Imediatamente após a promulgaçao da Lei do 

Orçamento, o responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, 
aprovará o quadro de contas trimestrais, que serao distribuídos entre as unidades 
executoras do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Único - As contos trimestrais poderao ser 
alterados durante o exercício, observado o limite fixado no Orçamento e o 
comportamento de sua execuç&. 

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem o necessária 
autorizaçao orçamentária. 

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões 
orçamentórias, poderao ser utilizados os créditos adicionais suplementares e 
especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo. 

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
efetivar-se-á através de: 

1 - financiamento total ou parcial de programas integrados 
de saúde, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados; 

1]: - pagamento de vencimentos, salários, gratificoçes ao 
pessoal dos órgaos ou entidades de administraçao direta ou indireta, que participem 
da execuçao das ações previstas no Art. jO desta Lei; 

rir - prestaçao de serviços o entidades de direito privado 
para execuçao de programas ou projetos específicos do Setor ambiental; 

1, 
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IV - aquisiçao de material permanente, de consumo e de 

outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; 

V - pagamento de atividades de conservaçao, recuperaçao, 

proteçao, melhoria, pesquisa, controle e fiscalizoço ambientais; 

VI- desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 

gestao, planejamento, administraçao e controle das açes ombientais; 
VII - desenvolvimento de programas de capacitaçao e 

aperfeiçoamento de recursos humanos em meio ambiente; 
VIrE - atendimento de despesas diversas, de caráter 

urgente e inadiável, necessárias à execuçao dos ações e serviços mencionados no Art. 
10 desta Lei. 

Seçâo rr 

bas receitas 

Art. 15 - A execuçao orçamentária das receitas se 

processará através de obtençao do seu produto nos fontes determinados nesta Lei, de 
acordo com as dotaçes orçamentórias. 

CAPÍTULO VI 

bisposiçaes Finais 

Art. 16 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente terá 
vigência limitada. 

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçaes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO 
	

bE TAQUARI, 06 
de dezembro de 1999. 

Namir Luiz J 

Prefeito Mun 
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Prefeitura mwkiptil de Tguuri 
LJ 

o A D O 

p(S1D*N 

Estado do Rio Grande do Su lA COMIS.SÁO TÉCNICA 
Em  

Projeto de lei n9 2.455/99 

residente 
LrIa o Fundo Munii..ipul 	Meio 

Ambiente e dá outras providências. 

--- 1iAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Organica do Município e a fesoluçao do COSEMA no 05/98 e seu Art. l, 
que a Carnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

bo Fundo e seu objetivo 

Art. 1° - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente - FMMA, nos termos desta Lei. 

§ 1° - O objetivo do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente - FMMA, destina-se a criar condiç6es financeiras e de gerência dos 

recursos destinados ao desenvolvimento de açes de proteção e conservaçao 
do meio ambiente, que compreendem: 

1 - executar a política municipal e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente; 

II - preservar, conservar, fiscalizar e controlar os 

recursos ambientais; 

III - restaurar os processos ecológicos essenciais das 
espécies e dos ecossistemas; 

IV - adotar medidas preventivas para a proteçao do 
meio ambiente. 

§ 2° - As açaes de proteçao e conservaço do meio 
ambiente, serao executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente. 

S A '4 O O N E - S E 

MAULAriffiM 	
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Das atribuições dos Órgos gestores 

Seçâ'o 1 

bo vinculaço do Fundo 

Art. 20 - O Fundo Municipal do Meio Ambiente ficará 
vinculado diretamente a Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente. 

Seçâo II 

bas atribuiçes do Prefeito Municipal 

Art. 30 - Sao atribuiçes do Prefeito Municipal: 

1 - nomear o coordenador ou assumir a coordenaçao; 
(\\\ \  II - assinar cheques em conjunto da assinatura do 

responsável pela Tesouraria, quando for o caso, ou delegar estas atribuições a 

outro servidor. 

Seçifo III 

bas atribuições do responsável pelo Fundo 

Art. 40 - So atribuiçes do responsável pelo Fundo: 

1 - gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente e 

estabelecer políticas de aplicaço de recursos; 

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realizcxçao 

das ações previstas no Plano Municipal do Meio Ambiente; 

III - submeter ao Conselho Municipal de befesa do 

Meio Ambiente, o Plano de Aplicaçao do Fundo, em consonancia com o Plano 
Municipal do Meio Ambiente, e com a Lei de biretrizes Orçamentárias; 

IV - submeter o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, os demonstrativos mensais de receitas e despesas do Fundo; 

V - subdelegar compet&icias aos responsáveis pelos 
órgaos ambientais que integrem a rede municipal; 

SANO  
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VI - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, 

quando for o caso; 
VII - firmar convênios e contratos, inclusive de 

empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipãl, versando sobre recursos 

que serao administrados pelo Fundo; 
VIII - manter os controles necessários à execuçao 

orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidaço, pagamento de 

despesas e recebimentos das receitas do Fundo; 
IX - manter em coordenaçao com o Setor de Patrimônio 

da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais 

com carga ao Fundo; 
X - firmar, com o responsável pelos controles da 

execuço orçamentária, as demo nstraçes mencionadas anteriormente; 

XI - preparar os relatórios de acompanhamento da 

realizaço de meio ambiente, para serem submetidos ao responsável pela 

Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente; 
XII - providenciar junto a Contabilidade Geral do 

Município, os demonstrativos que indiquem a situaçao econômico-financeira 

geral do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
XIII - apresentar ao responsável pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Meio Ambiente, a análise e a avaliaço da situaço 
econômico-financeira do Fundo, detectada nas demonstraçe.s mencionadas; 

• 	 XIV - manter os controles necessários sobre convnios 

ou contratos de prestaçao de serviços pelo setor privado e dos empréstimos 

feitos para o meio ambiente; 

XV - encaminhar mensalmente ao responsável pela 
Secretaria Muncipal cia Saúde e Meio Ambiente, pelo setor privado na forma 

mencionada no Inciso anterior; 

XVI - manter o controle e a avaliaço da produção dos 

órgaos ambientais do Município; 

XVII - encaminhar, mensalmente, ao responsável pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, relatórios de 
acompanhamento dos serviços de controle ambiental. 

S AN O O 	SE 

No 
PreI'ItO Micip'' 

PAU CúffiVW fl  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prfeituni mwkipul de Tuquir 
Estado do Rio Grande do Sul 

CAPÍTULO III 

bos recursos do Fundo 

Seçâ'o 1 

Origem das receitas 

Art. 5°  - So recursos do Fundo: 
1 - dotaçes orçamentárias do Município; 

II - o produto das sanções administrativas e jurídicas 

por infraçes as normas ambientais; 
III - as transferncias oriundas dos orçamentos da 

Unido e do Estado; 
IV - parcelas de compensaço financeira estipulada no 

Art. 20, Parágrafo Único, da Constituiçao Federal, Art. 18 da Lei Estadual no  

10.220/94 e outras destinadas aos Municípios; 
V - os rendimentos e os juros provenientes de 

aplicaçes financeiras; 
VI - recursos provenientes de ajuda e cooperaçao 

internacional e acordos bilaterais entre governos, exceto quando destinados 

para outros fins específicos; 
VII - o produto da arrecadaço das Taxas de Licença 

Prévia - LP, Licença de Instalaçao - LI, e Licença de Operaço - LO, bem como 

multas e juros de mora por infrações às Leis Ambientais do Município; 

VIII - doaçes em espécie feitas diretamente para o 

Fundo e outras receitas eventuais. 

§ 1 °  - As receitas descritas neste Artigo serao 

depositadas em contrapartida, em agencia de estabelecimento oficial de 

crédito. 
§ 20 - A aplicaçao dos recursos de natureza financeira 

dependerá: 
da existência de disponibilidade em funçao do 

cumprimento de programaço; 
de prévia aprovaçao da Secretaria Municipal da 

Saúde e Meio Ambiente. 

........2 

Nani Luiz f&nC 
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Seçffo II 

bos ativos do Fundo 
Art. 6°  - Constituem ativos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente: 

1 - disponibilidades monetárias em Insfituiçes 

Bancárias ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas; 

II - direitos que porventura vier a constituir; 

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao 
órgo ambiental do Município; 

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, 
destinados ao órgao ambiental; 

V - bens móveis e imóveis destinados à administraçao do 

Sistema de Meio Ambiente do Município. 

Parágrafo Único - Anualmente, será processado o 
inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo. 

Seçâ'o III 

bos passivos do Fundo 
Art. 70 - Constituem passivos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, as obrigaçes de qualquer natureza que porventura o Município 

venha a assumir para a manutenço e o licenciamento do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente. 

CAPÍTULO 1V 

bas normas operacionais dos recursos 

'(r' ) !: 
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Seçffo 1 

IDo orçamento 
Art. 8° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, 

observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçomentárias e os 
princípios da universalidade e do equilíbrio. 

§ 10 - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente integrará, o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da 

unidade. 
§ 2° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente observará, na sua elaboração e execução, os padres e normas da 

legislaçao pertinente. 

Seçifoli 

Da contabilidade 

Art. 9°  - A contabilidade do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, tem por objetivo evidenciar a sua situaço financeira, patrimonial 

orçamentária do Sistema Municipal do Meio Ambiente, observados os padrões 

e normas estabelecidas na legislaçao pertinente. 
Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a 

permitir o controle prévio, objetivando aprimorar e apurar custos dos serviços, 

bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. 

Art. 11 - A escrituraço contábil será feita pelo 

método das partidas dobradas. 
§ 1° - A contabilidade emitirá relatórios mensais de 

gesto, inclusive dos custos dos serviços. 
§ 2° - Entende-se por relatórios de gestao, os 

balancetes de despesa mensais do Fundo Municipal de Meio Ambiente e demais 

demonstrativos exigidos pela Administraçao Municipal e pela Legislaço 

pertinente. 

§ 3° - Os demonstrativos e os relatórios produzidos, 

passarao a integrar a Contabilidade Geral do Município. 

Namk 
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CAPÍTULO V 

Da Execuço Orçamentária 

Seçâ'o 1 

Da despesa 
Art. 12 - Imediatamente após a promulgaçao da Lei do 

Orçamento, o responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio 

Ambiente, aprovará o quadro de contas trimestrais, que serao distribuídos 

entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Único - As contas trimestrais poderao ser 
alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no Orçamento e o 
comportamento de sua execuçao. 

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a 
necessária autorizaçao orçamentária. 

Parágrafo Único - Para os casos de insufici&cia e 
omissões orçamentárias, poderao ser utilizados os créditos adicionais 

\\ 

	

	suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do 
Executivo. 

ri 	 Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente efetivar-se-á através de: 

1 - financiamento total ou parcial de programas 
integrados de saúde, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados; 

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificaçaes 

ao pessoal dos órgos ou entidades de administraçao direta ou indireta, que 
participem da execuçao das aç6es previstas no Art. 1° desta Lei; 

III - prestação de serviços a entidades de direito 
privado para execuçao de programas ou projetos específicos do setor 
ambiental; 

IV - aquisiçao de material permanente, de consumo e de 
outros insurnos necessários ao desenvolvimento dos programas; 

V - pagamento de atividades de conservaço, 
recuperaçao, proteçao, melhoria, pesquisa, controle e fiscalizaço ambientois; 

SANO lO N ii - SE 
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VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestao, planejamento, administraçao e controle das eçes 

ambientais; 

Vil - desenvolvimento de programas de capcicitaçao e 

aperfeiçoamento de recursos humanos em meio ambiente; 
VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter 

urgente e inadiável, necessárias à execuço das aç6es e serviços mencionados 
no Art. lo desta Lei. 

Seçâ'o 1I 

bas receitas 

Art. 15 - A execuçao orçamentária das receitas se 

processará através de obtençao do seu produto nas fontes determinadas nesta 

Lei, de acordo com as dotaçes orçamentárias. 

CAPÍTULO VI 

bisposiçes Finais 

Art. 16 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente terá 
vigência limitada. 

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaço, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE 	P1EFEITO M NICIPAL bE 
TAQUARI, 

Namir Lui Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 
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• 	Pre eituru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Cria o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente e dá outras providencias". 

NAMIR WIZ 3NTSCH, Prefeito Municipal de 

Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

PAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a 

Lei Orgânica do Município e o Resoluçao do COSEMA no 05/98 e seu Art. 1, 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Lei: 

CAPÍ1'JLO 1 

o Fundo e seu objetivo 

Art. 1° - Pica instituído o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente - FMMA, nos termos desta Lei. 
§ 10 - O objetivo do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente - FMMA, destina-se a criar condições financeiras e de gerncio dos 
recursos destinados ao desenvolvimento de oç6es de proteçao e conservaçao 
do meio ambiente, que compreendem: 

1 - executar a política municipal e os diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente; 
II - preservar, conservar, fiscalizar e controlar os 

recursos ambientais; 
III - restaurar os processos ecológicos essenciais das 

espécies e dos ecossistemas; 
1V - adotar medidas preventivas para a proteçao do 

meio ambiente. 
§ 20 - As açaes de proteção e conservaçao do meio 

ambiente, serao executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente. 
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CAPÍ1,JLO II 

bas atribuiçes dos órgaos gestores 

Seçffo 1 

a vinculaçao do Fundo 

Art. 2° - O Fundo Municipal do Meio Ambiente ficará 

vinculado diretamente a Secretaria Municipal do Saide e Meio Ambiente. 

Seçifo Ir 

bos atribuições do Prefeito Municipal 

Art. 3 0  - So atribuições do Prefeito Municipal: 

1 - nomear o coordenador ou assumir o coordenoço; 

II - assinar cheques em conjunto da assinatura do 

responsável péla Tesouraria, quando for o caso, ou delegar estas atribuições a 

outro servidor. 

Seçffo IZT 

bas atribuiçes do responsável pelo Fundo 
Art. 4° - 5o atribuiçaes do responsável pelo Fundo 

1 - gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente e 

estabelecer políticas de aplicaço de recursos; 
II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realizaçao 

das ações previstas no Plano Municipal do Meio Ambiente; 

III - submeter ao Conselho Municipal de befesa do 

Meio Ambiente, o Plano de Aplicaço do Fundo, em consonância com o Plano 

Municipal do Meio Ambiente, e com a Lei de biretrizes Orçamentários; 
IV - submeter o Conselho Municipal de befesa do Meio 

Ambiente, os demonstrativos mensais de receitas e despesas do Fundo; 
V - subdelegar competências aos responsáveis pelos 

órgaos ambientais que integrem a rede municipal; 
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VI - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, 

quando for o caso; 
Vil - firmar conv&iios e contratos, inclusive de 

empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, versando sobre recursos 

que serao administrados pelo Fundo; 
VIII - manter os controles necessários à execução 

orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidaçao, pagamento de 

despesas e recebimentos das receitas do Fundo; 
IX - manter em coordenaçao com o Setor de Patrimônio 

da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais 

com carga ao Fundo; 
X - firmar, com o responsável pelos controles da 

execuçao orçamentária, as demonstraçes mencionadas anteriormente; 

XI - preparar os relatórios de acompanhamento da 

realizaçao de meio ambiente, para serem submetidos ao responsável pela 

Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente; 
XII - providenciar junto a Contabilidade Geral do 

Município, os demonstrativos que indiquem a situaçao econômico-financeira 

geral do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
XIII - apresentar ao responsável pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Meio Ambiente, a análise e a avaliaçao da situaço 
econômico-financeira do Fundo, detectada nas demonstraç6es mencionadas; 

XIV - manter os controles necessários sobre convnios 

ou contratos de prestaçao de serviços pelo setor privado e dos empréstimos 

feitos para o meio ambiente; 

XV - encaminhar mensalmente ao responsável pela 
Secretaria Muncipal da Saúde e Meio Ambiente, pelo setor privado na forma 

mencionada no Inciso anterior; 

XVI - manter o controle e a avaliação da produço dos 
órgaos ambienteis do Município; 

XVII - encaminhar, mensalmente, ao responsável pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, relatórios de 
acompanhamento dos serviços de controle ambiental. 
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CAPÍTULO III 

bos recursos do Fundo 

.5eçffo r 

Origem das receitas 

Art. 5°  - Sao recursos do Fundo: 

1 - dotaçes orçamentárias do Município; 

ii - o produto das sançes administrativas e jurídicos 

por infraçaes as normas ambientais; 
III - as transferncias oriundas dos orçamentas da 

uniao e do Estado; 
IV - parcelas de compensaçdo financeira estipulada no 

Art. 20, Parágrafo Único, do Constifuiçao Federal, Art. 18 da Lei Estadual no 

10.220/94 e outras destinadas aos Municípios; 

V - os rendimentos e os juros provenientes de 

aplicaçaes financeiras; 
VI - recursos provenientes de ajuda e cooperaçao 

internacional e acordos bilaterais entre governos, exceto quando destinados 

para outros fins específicos; 
\íII - o produto da arrecadaçao das Taxas de Licença 

Prévia - LP, Licença de Instalaçao - LI, e Licença de Operaçao - LO, bem como 
multas e juros de mora por infraçes às Leis Ambientois do Município; 

VIII - doaçaes em espécie feitas diretamente para o 

Fundo e outras receitas eventuais. 
1° - As receitas descritas neste Artigo serao 

depositadas em contrapartida, em agencio de estabelecimento oficial de 

crédito. 
§ .2° - .A aplicaçao dos recursos de natureza financeira 

dependerá: 
da existência de disponibilidade em funçao do 

cumprimento de programaçao; 
de prévia aprovaçao da Secretaria Municipal da 

Saúde e Meio Ambiente. 
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Seçâ'o II 

bos ativos do Fundo 

Art. 60 - Constituem ativos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente: 
1 - disponibilidades monetárias em Instituições 

Bancárias ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas; 
II - direitos que porventura vier a constituir; 

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao 

órgao ambiental do Município; 
IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem 6nus, 

destinados ao órgo ambientol; 
V - bens móveis e imóveis destinados à administraço do 

Sistema de Meio Ambiente do Município. 
Parágrafo Único - Anualmente, será processado o 

inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo. 

Seçifo rir 

bos passivos do Fundo 

Art. 7 0  - Constituem passivos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, as obrigaç&es de qualquer natureza que porventura o Municípi.o 

venha a assumir para a manutençao e o licenciamento do Sistema Municipal de 

Meio Ambiente. 

CAPÍTULO 1V 

bas normas operacionais dos recursos 
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Seçffo r 

Do orçamento 

Art. 80 - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, 

observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 

princípios da universalidade e do equilíbrio. 
§ 1° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente integrará, o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da 

unidade. 
§ 2° - O orçamento do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente observará, na sua elaboraçao e execuçao, os padrões e normas da 

legislaçao pertinente. 

Seçifo fl 

ba contabilidade 

Art. 9°  - A contabilidade do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, tem por objetivo evidenciar a sua situaçao financeira, patrimonial 

orçamentária do Sistema Municipal do Meio Ambiente, observados os padres 

e normas estabelecidas na legislaçao pertinente. 

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a 

permitir o controle prévio, objetivando aprimorar e apurar custos dos serviços, 

bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. 

Art. 11 - A escrituraçao contábil será feita pelo 

método das partidas dobradas. 
§ 1° - A contabilidade emitirá relatórios mensais de 

gestao, inclusive dos custos dos serviços. 
§ 2° - Entende-se por, relatórios de gesto, os 

balancetes de despesa mensais do Fundo Municipal de Meio Ambiente e demais 

demonstrativos exigidos pela Administraçao Municipal e pela Legislaço 

pertinente. 
§ 3° - Os demonstrativos e os relatórios produzidos, 

passarao a integrar a Contabilidade Geral do Município. 
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CAPÍTULO V 

Do Execução Orçamentária 

Seçâ'o 1 

Do despesa 
Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei do 

Orçamento, o responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio 

Ambiente, aprovará o quadro de contas trimestrais, que serão distribuídos 

entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Único - As contas trimestrais poderão ser 

alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no Orçamento e o 

comportamento de sua execução. 
Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a 

necessária autorização orçamentária. 
Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e 

omissães orçomentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais 

suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por becreto do 

Executivo. 
Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente efetivar-se-á através de: 
1 - financiamento total ou parcial de programas 

integrados de saúde, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados; 

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificaçães 

ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta, que 

participem da execução das açães previstas no Art. 1° desta Lei; 

III - prestação de serviços a entidades de direito 

privado para execução de programas ou projetos específicos do setor 

ombiental; 
IV - aquisição de material permanente, de consumo e de 

outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; 
V - pagamento de atividades de conservação, 

recuperação, proteção, melhoria, pesquisa, controle e fiscalização ambientois; 
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VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestao, planejamento, administraçao e controle das açes 

ambientais; 
VII - desenvolvimento de programas de capacitaçao e 

aperfeiçoamento de recursos humanos em meio ambiente; 
'fuI - atendimento de despesas diversas, de caráter 

urgente e inadiável, necessárias à execuço das aç5es e serviços mencionados 

no Art. 10  desta Lei. 

Seçifo Ii• 

bus receitas 

Art. 15 - A execuço orçamentária das receitas se 

processará através de obtençao do seu produto nas fontes determinadas nesta 

Lei, de acordo com as dotaçes orçamentárias. 

CAPÍTULO VI 

bisposiçes Finais 

Art. 16 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente terá 

vigência limitada. 

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

TAQUARI, 
Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraço 
e Recursos Humanos 
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Exp. de Motivos n° 067199 	 Taquori, 29 de outubro de 1999 

Senhor Presidente: 

Com satisfaçao, o Poder Executivo apresenta o Vossa 
Excelência e aos Nobres Edis, Projeto de Lei que ' Cria o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente , e dá outras provicIncias. 

A Legislaçdo que cria o Fundo Municipal vem 
complementar outro Projeto de Lei, que encaminhamos sobre o Sistema, a 

Política e o Conselho Municipal de befesa do Meio Ambiente. 

	

A 	Administraçao 	conseguiu, 	na 	reforma 

administrativa, criar o cargo de birigente Municipal de Meio Ambiente, 
ocupado hoje pela Técnica Núbia Martins de Oliveira, que vem buscando 
condiçes para a implementaçao de uma política de Meio Ambiente a nível 

municipal. 
Nestes termos, solicitamos o análise do presente 

projeto, em regime de urgência, para agilizàr a atuaço da Administraçao 

nesta área. 

Atenciosamente, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo bavid Mulinari, 
Presidente da C8mara Municipal de Taquori 
N/Cidade 
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LEI N° XXX, de xx de outubro de 1999. 

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Taquari, Estado do Rio Grande 
do sul. 

Faço saber, no uso da atribuição que me confere e 
conforme Resolução COSEMA n° 05/98 Art. P. 

CAPITULO 1 
DO FUNDO E SEU OBJETO 

Art. P. Fica instituído o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE - FMMA, nos termos desta lei. 

§ l. O objetivo do Fundo destina-se a criar condições 
fmanceiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento de ações de 
proteção e conservação do meio ambiente, que compreendem: 

1 - executar a política municipal e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente; 

II - preservar, conservar, fiscalizar e controlar os recursos 
ambientais; 

III - restaurar os processos ecológicos essenciais das 
espécies e dos ecossistemas; 

IV - adotar medidas preventivas para ao proteção do meio 
ambiente. 

§ 2°. As ações de proteção e conservação do meio 
ambiente serão executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio 
Ambiente. 

CAPITULO II 
ATRIBUIÇÕES DOS ÕRGÀOS GESTORES 
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Seção 1 
Da Vinculação do Fundo 

Art. 2°. O Fundo Municipal de Meio Ambiente ficará 
vinculado diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 

Seção II 
Das Atribuições do Prefeito Municipal 

Art. Y. São atribuições do Prefeito Municipal: 

1 - nomear coordenador do ou assumir a coordenação; 

II - assinar cheque com o responsável pela tesouraria, 
quando for o caso, ou delegar estas atribuições a outro servidor. 

Seção III 
Das Atribuições do Responsável pelo Fundo 

Art. 4°. São atribuições do responsável pelo fundo: 

1 - gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente e 
estabelecer políticas de aplicação dos recursos, em conjunto com o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente; 

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das 
ações previstas no plano municipal do Meio Ambiente; 

III - submeter ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente o plano de aplicação do Fundo, em consonância com o Plano Municipal do 
Meio Ambiente e com a lei de Diretrizes Orçamentánas; 

IV - submeter o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo; 
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V - subdelegar competências aos responsáveis pelos 
órgãos ambientais que integram a rede municipal; 

VI - assinar cheques com o responsável pela tesouraria 
quando for o caso; 

VII - firmar convênios e contratos, inclusive de 
empréstimos, juntamente com o Prefeito, versando sobre recursos que serão 
administrados pelo Fundo; 

VIII - manter os controles necessários à execução 
orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação, pagamento das despesas e os 
recebimentos das receitas do Fundo; 

IX - manter em coordenação com o setor de patrimônio da 
Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao 
Fundo; 

X - firmar, com o responsável pelos controles da execução 
orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente; 

XI - preparar os relatórios de acompanhamento da 
realização de meio ambiente para serem submetidos ao responsável pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Meio Ambiente; 

Xli - providenciar junto a contabilidade geral do 
Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico - financeira geral do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

)UII - apresentar ao responsável pela Secretaria Municipal 
de Saúde e Meio Ambiente, a análise e a avaliação da situação econômico financeira do 
Fundo detectada nas demonstrações mencionadas; 

XIV - manter os controles necessários sobre convênios ou 
contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para o 
meio ambiente; 

XV - encaminhar mensalmente ao responsável pela 
Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, pelo setor privado na forma 
mencionada no inciso anterior; 
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XVI - manter o controle e a avaliação da produção dos 
órgâos ambientais do Município; 

XVII - encaminhar, mensalmente, ao responsável pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, relatórios de acompanhamento dos 
serviços de controle ambiental. 

CAPITULO III 
DOS RECURSOS DO FUNDO 

Seção 1 
Origem das Receitas 

Art. 5°. São recursos do Fundo 

1- dotações orçamentárias do Município; 

II - o produto das sanções administrativas e jurídicas por 
infrações as normas ambientais; 

III - as transferências oriundas dos orçamentos da União e 
do Estado; 

IV - parcelas de compensação financeira estipulada no 
artigo 20, parágrafo único, da constituição federal, art. 18 da lei Estadual n° 10.220/94 e 
outras destinadas aos Municípios; 

V - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações 
financeiras; 

VI - recursos provenientes de ajuda e cooperação 
internacional e acordos bilaterais entre governos, exceto quando destinados para outros 
fins específicos; 

VII - o produto da arrecadação das Taxas de Licença 
Prévia - LP, Licença de Instalação - LI, e, Licença de Operação - LO, bem como multas 
e juros de mora por infrações às leis ambientais do Município; 
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VIII - doações em espécie feitas diretamente para o Fundo 
e outras receitas eventuais; 

§ 1°. As receitas descritas neste artigo serão depositadas 
em conta partida mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito. 

§ 2°. A aplicação dos recursos de natureza financeira 
dependerá: 

da existência de disponibilidade em função do 
cumprimento de programação; e, 

de prévia aprovação da Secretaria Municipal 
responsável pelo Meio Ambiente. 

Seção II 
Dos Ativos do Fundo 

Art. 6°. Constituem ativos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente: 

1 - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa 
especial oriundas das receitas especificadas; 

II - direitos que porventura vier a constituir; 

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao órgão 
ambiental do Município; 

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, 
destinados ao órgão ambiental; e, 

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do 
Sistema de Meio Ambiente do Município. 

Parágrafo Único. Anualmente, será processado o 
inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo. 
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Seção III 
Dos Passivos do Fundo 

Art. 70•  Constituem passivos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a 
assumir para a manutenção e o licenciamento do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

CAPÍTULO IV 
DAS NORMAS OPERACIONAIS DOS RECURSOS 

Seção 1 
Do Orçamento 

Art. 8°. O orçamento do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados 
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e 
do equilíbrio. 

§ 1°. O orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
integrará, o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade. 

§ 2°. O orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
observará, na sua elaboração e execução, os padrões e normas da legislação pertinentes. 

Seção II 
Da Contabilidade 

Art, 9°. A contabilidade do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária 
do Sistema Municipal do Meio Ambiente, observados os padrões e normas 
estabelecidas na legislação pertinente. 

Art. 10°. A contabilidade será organizada de forma a 
permitir o controle prévio, objetivando aprimorar e apurar custos dos serviços, bem 
como interpretar e analisar os resultados obtidos. 
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Art. 110.  A escrituração contábil será feito pelo método 
das partidas dobradas. 

§ 1°. A contabilidade emitira relatórios mensais de gestão, 
inclusive dos custos dos serviços. 

§ 2°. Entende-se por relatórios de gestão os balancetes 
mensais e de despesa do Fundo Municipal de Meio Ambiente e demais demonstrações 
exigidas pela Administração e pela legislação pertinente. 

§ 30 As demonstrações e os relatórios produzidos passarão 
a integrar a contabilidade geral do Município. 

CAPITULO V 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Seção 1 
Da Despesa 

Art. 12°. Imediatamente após a promulgação da Lei do 
orçamento, o responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e_Ação 
-Seeial aprovará o quadro de contas trimestrais, que serão destruídas entre as unidades 
executoras do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Único. As cotas trimestrais poderão ser 
alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o 
comportamento de sua execução. 

Art. 13°. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária 
autorização orçamentária. 

Parágrafo Único. Para os casos de insuficiência e omissões 
orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos adicionais suplementares e especiais, 
autorizadas por Lei e abertos por decreto do Executivo. 
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Art. W. A despesa do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente efetivar-se-á através de: 

1 - financiamento total ou parcial de programas integrados 
de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados; 

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao 
pessoal dos Órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem de 
execução das ações previstas no art. lO,  desta Lei; 

III - prestação de serviços e entidades de direito privado 
para execução de programas ou projetos específicos do setor ambiental; 

IV - aquisição de material permanente, de consumo e de 
outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; 

V - pagamento de atividades de conservação, recuperação, 
proteção, melhoria, pesquisa, controle e fiscalização ambientais; 

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos 
de gestão, planejamento, admimstraçAo e controle das ações ambientais; 

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos em meio ambiente; 

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter 
urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionadas no art. 1°, 
desta Lei. 

Seção II 
Das Receitas 
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Art. 150.  A execução orçamentária das receitas se 
processará através de obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei, de 
acordo com as dotações orçamentárias. 

CAPiTULO VT 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. W. O Fundo Municipal de Meio Ambiente terá 
vigência limitada. 

Art. 170.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, xx de outubro de 1999. 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO 1 

DO CONSELHO E SEUS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. P - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, doravante 
denominado CONDEMA, é a instância municipal de caráter permanente e deliberativo na 
fonnulação, avaliação, controle e normatização da política e do sistema municipal de meio 
ambiente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, que atuará para complementar a 
ação do Poder Legislativo nas decisões relacionadas ao meio ambiente, de comprovada 
relevância comunitária. 

Parágrafo 1° - As decisões de aspectos econômicos e financeiros do CONDEMA 
dependerão de homologação do chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo 2° - O CONDEMA detém autonomia organizacional e se vincula, 
funcionalmente ao Gabinete do Prefeito Municipal. 

Parágrafo 3° - A assessoria dqPoder Legislativo será exercido através de seus 
órgãos internos, sempre que solicitada pela Câmara de Vereadores ou por algum de seus 
membros, observado o preceito no artigo primeiro deste regimento interno. 

Art. 2° - A atuação do CONDEMA será orientada em consonância com os 
princípios gerais definidos na Constituição Federal, Lei Municipal n° XXXX!99 e demais 
legislações pertinentes. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONDEMA 

Art. 3° - O CONDEMA terá representação comunitária a partir de seus segmentos, a 
saber; 

1- Governo; 
II - Prestadores de Serviço; 
III - Profissionais da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente; 
IV - Usuários. 
Art. 4° - O Governo, Prestadores de Serviços e profissionais especializados em Meio 

Ambiente representados por 14 (quatorze) membros, cujos órgãos ei ou segmentos aos 
quais pertenceram, enumerados de 01 a 14 constarão em ata de reunião plenária bem como 
as eventuais substituições futuras, aprovadas pelo plenário, serão somente relacionadas nas 
respectivas atas. 
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Parágrafo Único - Todos os representantes de entidades deverão atuar 
profissionalmente no município de Taquari. 

Art. 50 - Os usuários serão representados por 14 (quatorze) entidades, cujos nomes, 
enumerados de 01 a 14 serão relacionados em ata de reunião plenária ordinária e as 
eventuais substituições futuras, aprovadas pelo plenário, constarão nas respectivas atas. 

Parágrafo Unico - Todos os representantes dos usuários deverão residir no 
município de Taquari. 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DO CONDEMA 

Art. 60  Ao CONDEMA compete: 
1 - Elaborar seu Regimento Interno: 
II - Coordenar, acompanhar e avaliar o Sistema de Meio Ambiente a nível 

municipal; 
III - Avaliar e homologar a prestação de contas mensal; 
IV - Acompanhar a administração do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
V - Promover a integração das ações de Meio Ambiente do Município com a rede 

escolar municipal, pública e privada; 
VI - Conhecer, fiscalizar, divulgar e colaborar na aplicação de normas técnicas para 

proteger o Meio Ambiente do município emanadas dos níveis federais e estaduais, em 
todos os níveis de prevenção, orientação e recuperação; 

VII - Conhecer as necessidades de saneamento básico do município de Taquari, as 
repercussões a nível de saúde e meio ambiente para propor correções mais urgentes junto 
aos órgãos competentes em qualquer nível; 

VIII - Propor novos meios para captação de recursos para as ações de meio 
ambiente, observando todos o s preceitos legais; 

IX - Acompanhar e avaliar a política de preservação e recuperação do meio 
ambiente, auxiliando e/ou solicitando informações técnicas sobre riscos a saúde, 
saneamento básico e meio ambiente. 

X - Organizar-se internamente e articular-se com os organismos regionais, estaduais 
e nacionais de atuação no meio ambiente. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO CONSELHO 

Art. 70 - A estrutura funcional do CONDEMA contemplará três instâncias de 
decisão: 
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1 - Plenário 
II- Mesa Diretora 
III - Secretária Técnica 
Art. 8° O Plenário, nomeado para atuação por período de dois anos, é composto por 

todos os elementos regularmente inscritos e constitui a instância decisória máxima do 
conselho. 

Art. 90 - Compete ao Plenário, por iniciativa de qualquer um dos seus elementos, 
deliberar sobre todas as atribuições do Conselho. 

Art. 100 - Compete também ao Plenário, eleger, dentro os elementos de sua 
composição, Mesa Diretora e a Secretaria Técnica, assim como decidir sobre a substituição, 
sempre que a sua atuação for julgada inconveniente ou contraria aos princípios definidos 
neste regimento interno. 

Art. 11° - A Mesa Diretora, composta por Presidente, Vice- Presidente, 1 ° 
Secretário e 2° Secretário, é a instância executiva do CONDEMA. 

Art. 12° - Compete ao Presidente do CONDEMA: 
1 - Coordenar reuniões ordinánas; 

Convocar e coordenar as reuniões extraordinárias; 
Representar o CONDEMA junto aos órgãos oficiais; 

IV - Expedir as resoluções; 
V - Organizar o funcionamento interno; 
VI- Expedir as resoluções; 
VII - Dirigir e controlar as atividades da Secretaria Executiva; 
VIII - Aprovar viagens a serviço ou representação; 
IX - Articular com o Poder Executivo o apoio necessário ao seu pleno e regular 
funcionamento; 
X - Manter atualizado o expediente; 
XI - Convocar representantes do Plenário para integrar comissão especializada. 
Art. 13° - Compete ao Vice- Presidente do CONDEMA: 
1 - Substituir o presidente em seus impedimentos; 
II - Praticar outros atos por delegação do Presidente; 
Art. 14° - Compete ao 1 0  Secretário do CONDEMA: 
1 - redigir e apresentar as atas das reuniões; 
II - Manter os serviços da Secretaria; 
III - Coordenar as atividades da Secretária Executiva; 
IV - Praticar outros atos por delegação do Presidente; 
Art. 150 - O 2 O  Secretário substitui o 10  Secretário nos seus impedimentos, 

praticando todos os atos de sua competência no período da substituição. 
Art. 16° A Secretária Técnica será formada por um representante de cada grupo no 
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p en no, conforme inciso 1, II, III, IV do Art. 3 ° pelo Presidente, Secretário e Secretário 
Executivo. 

Art. 17° - Cabe a Secretária Técnica a responsabilidade de análise, orientação e 
apresentação de pareceres em processos e projetos de interesse do Conselho, sempre com 
apreciação conclusiva do Plenário. 

Art. 18° - A Secretaria Técnica poderá criar comissões especializadas com prazo 
determinado e atribuições específicas, homologadas pelo plenário. 

Art. 19° - A indicação de comissão especializada somente será admitida nos casos 
de comprovada carência de elementos técnicos no elenco de representantes do plenário e 
com prévia dotação de recursos para o custeio dos serviços. 

Art. 20° - O Presidente poderá convocar qualquer representante do Conselho para 
auxiliar o trabalho da Secretaria Técnica, desde que indicada a função técnica 
especializada. 

Art. 21° - Os serviços burocráticos serão executados pela secretaria Executiva, 
composta por servidores do quadro de pessoal do município de Taquan, colocados a 
disposição pelo Executivo e homologados pelo Plenário. 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

Art. 22°- O CONDEMA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois (2) meses 
e , extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou a requerimento da maioria 
dos conselheiros. 

Art. 23° - As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com antecedência 
mínima de três dias úteis, para deliberação sobre um único assunto específico. 

Art. 24° - As reuniões do CONDIEMA serão públicas, permitindo-se acesso a 
qualquer pessoa ou ouvinte. 

Art. 25° - O CONDEMA reúne-se validamente, com a presença mínima da maioria 
absoluta de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos 
presentes. 

Parágrafo 1° - As decisões sobre a alteração do regimento interno e interrupção do 
mandato da Mesa Diretora, somente terão validade com a aprovação em reunião 
extraordinária, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos conselheiros. 

Parágrafo 2° - As deliberações do CONDEMA são tomadas por voto aberto, salvo 
de eleição e substituição da Mesa Diretora, as quais serão tomadas por voto secreto. 

Art. 26° - Terão direito a voto todos os membros titulares do CONDEMA ou seus 
respectivos suplentes, quando exercendo a titularidade. 
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Art. 27 - Perdera o mandato o membro que faltar a duas reunioes consecutivas ou 
três reuniões intercaladas, no período de um ano, sem justificativa. 

Parágrafo 1 ° - Constatada a hipótese prevista no "CAPUT" deste artigo e não 
havendo justificativa conveniente, o CONDEMA o comunicará a entidade representada, 
sugerindo a substituição da pessoa indicada. 

Parágrafo 2° - Não ocorrendo manifestação por oficio no prazo de 30  (trinta) dias 
contados da data de notificação, a entidade será excluída do Conselho. 

Parágrafo 3° - Por decisão do Plenário, a entidade reincidente poderá ser substituida. 
Art. 28° - A entidade pode se fazer representar nas reuniões do Conselho, tanto pelo 

membro titular como pelo membro suplente. 
Art. 29° - Ocorrendo a presença do membro titular e do suplente, somente o titular 

terá direito a voz e voto. 
Art. 3° - As eleições para a Mesa Diretora e para a secretaria Técnica serão 

realizadas na mesma data, sempre na última reunião ordinária de cada gestão 
administrativa, reservada para esse fim específico. 

Parágrafo 1° - Com vistas as eleições para a Mesa Diretora e para a secretaria 
Técnica, poderão ser apresentadas, em separado, chapas e sugestão, por qualquer 
conselheiro ou grupo de conselheiros, junto ao Secretario Executivo, mediante protocolo 
simples, no prazo de até 5 (cinco) dias antes da reunião ordinária específica para as 
eleições. 

Art. 31° - O Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário, eleitos pelo 
Plenário, serão nomeados em ato do Prefeito Municipal, em prazo não superior a 6 
(sessenta) dias contando da data da realização das eleições. 

Art. 32° - A pose dos eleitos será realizada em reunião ordinária imediatamente 
posterior as eleições, quando será apresentado o relatório de atividades da gestão anterior. 

Art. 33° - O mandato da Mesa Diretora é de 2 (dois) anos com direito a única 
reeleição, por igual período, no mesmo cargo. 

Art. 34° - Qualquer conselheiro poderá concorrer aos postos da Mesa Diretora e da 
Secretaria Técnica, atendidas as limitações da reeleição. 

Art. 350 - Qualquer representante poderá ser substituído sempre que houver a 
manifestação da entidade representada, desde que não ocupante do posto da Mesa Diretora 
ou da secretaria Técnica. 

Parágrafo único- A substituição será requerida através de oficio encaminhado a 
Mesa Diretora. 

Art. 36° - As reuniões obedecerão uma pauta elaborada pela Mesa Diretora, 
constando: 

1- Expediente; 
Ordem do dia; 
Assuntos gerais. 

Parágrafo 1° - A pauta deverá estar disponível na Secretaria Executiva no mínimo 
cinco dias antes da reunião. 
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Parágrafo 2° - Qualquer modificação na pauta deverá ser encaminhada a Mesa 
Diretora no mínimo três dias antes das reuniões. 

Art. 37° - De todas as reuniões ordinárias e extraordinárias será lavrada uma ata, que 
deverá ser apresentada ao Plenário para a apreciação e aprovação. 

Ait. 38° - Qualquer conselheiro, com direito a voto, poderá solicitar vistas das 
propostas em discussão no Plenário, desde que acompanhado, no mínimo, por mais de dois 
conselheiros presentes. 

Art. 39° - A proposta com pedido de vistas será reincluída na pauta da reunião 
imediatamente posterior, ressalvado o disposto no artigo 310,  para obrigatoriamente ser 
votado. 

Art. 400 - O Presidente do Conselho exercerá o direito de voto nas votações secretas 
e , nos demais casos, quando se registrar empate na votação dos demais conselheiros. 

Art. 41° - As funções dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente não são remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante a 
municipalidade. 

Parágrafo Unico- Os membros do CONDEMA, quando em representação do 
Conselho, terão direito ao ressarcimento dos valores comprovadamente utilizados para seu 
deslocamento, alimentação e hospedagem. 

CONSIDERAÇÕES FiNAIS 

Art. 420 - Os casos omissos neste regimento interno serão solucionados pela Mesa 
Diretora, com aprovação no Plenário. 

Art. 43° - O foro para debater eventuais controvérsias insolúveis a nível local, pode 
ser a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), ou Fundação Estadual de Proteção 
ao Meio Ambiente (FEPAM) e ou o Conselho Estadual de Meio Ambiente. 

Art. 44° - Este regimento, depois de aprovado pelo Plenário, constante na ata da 
reunião realizada, depois de aprovado pelo Prefeito Municipal, entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
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Exp. de Motivos no  067/99 
	

Taquari, 29 de outubro de 1999 

Senhor Presidente: 

Com satisfaçao, o Poder Executivo apresento a Vossa 
Excelência e aos Nobres Edis, Projeto de Lei que" Crio o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente ,e dá outras provid&icias? 

A LegisJaço que crio .0 Fundo Municipal vem 

complementar outro Projeto de Lei, que encaminhamos sobre o Sistema, a 
Político e o Conselho Municipal de befesa do Meio Ambiente. 

	

A 	Administraçao 	conseguiu, 	na 	reforma 
administrativa, criar o cargo de birigente Municipal de Meio Ambiente, 
ocupado hoje pela Técnica Núbia Martins de Oliveira, que vem buscando 
condições paro a implementoçao de uma política de Meio Ambiente o nível 
municipal. 

Nestes termos, solicitamos a análise do presente 
projeto, em regime de urg&cia, para agilizar o otuaço da Administroçao 
nesta área. 

Atenciosamente, 

Nomir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo bovid Mulinari, 
Presidente do Camaro Municipal de Taquari 
N/Cidade 
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Pre ei  uru municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

	

Exp. de Motivos n° 067/99 	 Taquari, 29 de outubro de 1999 

Senhor Presidente: 

Com satisfação, o Poder Executivo apresenta a Vossa 
Excelência e aos Nobres Edis, Projeto de Lei que" Cria o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente , e dá outras providências." 

A Legislação que cria o Fundo Municipal vem 
complementar outro Projeto de Lei, que encaminhamos sobre o Sistema, a 
Política e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

	

A 	Administração 	conseguiu, 	na 	reforma 
administrativa, criar o cargo de Dirigente Municipal de Meio Ambiente, 
ocupado hoje pela Técnica Ntbia Martins de Oliveira, que vem buscando 
condiçães para a implementação de uma política de Meio Ambiente a nível 
municipal. 

Nestes termos, solicitamos a análise do presente 
projeto, em regime de urgência, para agilizar a atuação da Administração 

nesta área. 

Atenciosamente, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Ao Senhor 
Paulo David Mulinari, 
Presidente da Camaro Municipal de Taquari 
N/Cidade 
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